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Dr. Fischl Vilmos, evangélikus lelkész, MEÖT főtitkár:
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Gyülekezet: Ámen
L: Az Úr legyen veletek!
Gyülekezet: És a te lelkeddel!
Steinbach József, református püspök, MEÖT elnök:
Uram, nyisd meg ajkamat,
Gyülekezet: hogy hirdesse szám a Te dicséretedet!
Püspök: Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Gyülekezet: Miképpen volt kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Dr. Fischl Vilmos, evangélikus lelkész, MEÖT főtitkár:
Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Isten hozott mindenkit erre
az ökumenikus összejövetelre, amely megemlékezik a reformáció 500
évéről. Protestánsok és katolikusok már több mint 50 éve járják azt az
utat, amely „a szembenállástól a közösségig” vezet. Örömmel fedeztük
fel, hogy sokkal több az, ami összeköt bennünket, mint ami elválaszt. A
közös úton egyre nőtt bennünk a kölcsönös megértés és a bizalom.
Steinbach József, református püspök, MEÖT elnök:
Ezért gyűlhettünk ma itt össze. Különböző hálás és bűnbánó gondolatokkal
és érzésekkel érkeztünk ide, örömmel és bánattal, az evangélium örömével
és a megosztottság bánatával. Közös emlékezésre gyűltünk össze, hogy
együtt adjunk hálát, együtt valljuk meg bűneinket, közösen vállaljuk a
tanúságtételt és az elkötelezettséget.
Dr. Fischl Vilmos, evangélikus lelkész, MEÖT főtitkár:
A szembenállástól a közösségig című dokumentumban ezt olvassuk:
Az egyház Krisztus teste. Mivel egy a Krisztus, úgy a teste is egy. A
keresztség által az emberek az ő testének tagjai lesznek. (219). „Minket
Krisztus egy teste kapcsol össze. Mindnyájan annak tagjai vagyunk,
ahogyan Pál írja az 1 Kor 12,26-ban: »És ha így szenved az egyik tag,
vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag,
vele együtt örül valamennyi.« Ami a test egyik tagját érinti, az a többire
is hatással van. Éppen ezért, amikor a keresztények emlékeznek azokra
az eseményekre, amelyek kialakították egyházaik sajátos formáját,
nem szeretnék ezt egymás nélkül tenni. Amikor közösen emlékezünk a
reformáció kezdetére, a keresztségünket vesszük komolyan.” (221)
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Papp János, baptista egyházelnök:
Imádkozzunk! (rövid csend)
Jézus Krisztus, egyház Ura, küldd el Szentlelkedet. Világosítsd meg
szívünket és gyógyítsd meg emlékeinket. Szentlélek, örvendeztess meg
minket azokkal az ajándékokkal, amelyeket az egyház a reformációban
kapott! Készíts fel minket bűnvallásra az elválasztó falak miatt,
amelyeket elődeinkkel együtt építettünk! Tégy minket alkalmassá közös
tanúságtételre és szolgálatra ebben a világban!
Gyülekezet: Ámen.
Kórus: Jöjj, Szentlélek Istenünk (Sík Sándor – Beharka Pál)
HÁLAADÁS
Dr. Khaled A. László, metodista szuperintendens:
„A protestánsok szívükben hálásak mindazért, amit Luther, Kálvin
és a többi reformátor tett elérhetővé a számukra: Jézus Krisztus
evangéliumának ismerete és a belé vetett hit; betekintés a Szentháromság
Isten rejtélyébe, aki kegyelemből önmagát adja nekünk, embereknek
és aki csak az isteni ígéretbe vetett teljes bizalommal fogadható be;
az evangélium szabadsága és bizonyossága; a hitből fakadó és azáltal
ébresztett szeretet; a hit életben és halálban megélt bizalma; élő kapcsolat
a Szentírással, a hitet megelevenítő káték és énekek.” (225) Továbbá
minden megkeresztelt hívő egyetemes papsága és a közös elhívás az
egyház missziójába.
„A protestánsok azt is tapasztalják, hogy az ajándék, amiért hálát adnak
Istennek, nem csak az övék. Ezt az ajándékot minden kereszténnyel meg
akarják osztani.” (226)
Kocsis Fülöp, görög katolikus metropolita:
„A katolikusok és a protestánsok hite olyan sok ponton közös, hogy
közösen adhatnak … hálát.” (226)
A II. Vatikáni Zsinat buzdítása nyomán „szükséges, hogy a katolikusok
szíves-örömest elismerjék és értékeljék mindazokat az igazán
keresztény javakat, amelyek a közös örökségből erednek, s különvált
testvéreinknél megtalálhatók. Illő és üdvös, hogy elismerjék Krisztus
gazdagságát és az erények gyakorlását olyanok életében, akik tanúságot
tesznek Krisztusról, olykor a vérük ontásáig: Isten mindig csodálatos
és csodálandó az ő műveiben.” (Unitatis Redintegratio 1.4.) Ezzel
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3. Az Urat cimbalmokban / És egyéb szerszámokban
Mindnyájan dícsérjétek, / Citerát pengessetek,
Az Úr szent nevét dícsérvén! / Minden lelkes állatok,
Istent magasztaljátok: / Dicsőség Istennek! Ámen.

Bűnvallás:
Dr. Fabiny Tamás, evangélikus püspök:
„Miközben a 2017-es közös emlékezés örömöt és hálát is kifejezhet,
protestáns és katolikus részről egyaránt helyt kell adnia a hibák és
vétkek feletti fájdalom, a személyekhez és az emlékezés tárgyát alkotó
eseményekhez kötődő bűnök és a bűnbánat megélésének.” (228)
„A 16. században a katolikusok és protestánsok gyakran nem csak
félreértették, de túlzásokkal karikírozták ki ellenfeleiket, hogy nevetségessé
tegyék őket. Ismételten megsértették a nyolcadik parancsolatot, amely
tiltja, hogy hamis tanúbizonyságot tegyünk felebarátunkról.” (233).
A protestánsok és katolikusok gyakran emelték ki, ami elválasztotta őket
egymástól, ahelyett, hogy azt keresték volna, ami összeköti őket. Tudomásul
vették, hogy az evangélium a hatalmon lévők politikai és gazdasági
érdekeivel keveredett. Vétkeik sok százezer ember életébe kerültek.
Családok szakadtak szét, embereket börtönöztek be és kínoztak meg,
háborúk törtek ki, és visszaéltek a vallással, a hittel. Emberek sokasága
szenvedett, és mindez aláásta az evangélium hitelességét, amit a mai
napig tapasztalunk. Mélységesen bánjuk azokat a gonosz cselekedeteket,
amelyeket a katolikusok és protestánsok egymás ellen elkövettek.
Gáncs Péter, evangélikus elnök-püspök, MEÖT alelnök: Imádkozzunk!
(rövid csend)
Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek:
Irgalom Istene! Szomorúsággal tölt el, hogy a jobbítás és megújítás
legjobb szándéka is időnként milyen következményekkel járt. Kyrie
eleison! Uram irgalmazz!
Gáncs Péter, evangélikus elnök-püspök, MEÖT alelnök:
Eléd hozzuk a múlt bűneinek terhét, amikor őseink nem követték
akaratodat, azt, hogy mindnyájan egyek legyünk az evangélium
igazságában.
Christe eleison! Krisztus irgalmazz!
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Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek:
Megvalljuk azokat a gondolatainkat és tetteinket, amelyek tovább
örökítették a múlt megosztottságát. Közösségekként és egyénenként soksok falat építettünk magunk köré: szellemi, lelki, fizikai, politikai falakat,
amelyeknek megkülönböztetés és erőszak lett a következménye. Bocsáss
meg, Urunk!
Kyrie eleison! Uram irgalmazz!
Gáncs Péter, evangélikus elnök-püspök, MEÖT alelnök:
130. zsoltár
1
A mélységből kiáltok hozzád, Uram!
2
Uram, halld meg a szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra!
3
Ha a bűnöket számon tartod, Uram,
Uram, ki marad meg akkor?
4
De nálad a bocsánat, ezért félnek téged.
5
Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében.
6
Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt
7
Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő,
meg tud váltani.
8
Meg is váltja Izraelt minden bűnéből.
Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek:
Krisztus az út, az igazság és az élet. Ő a mi békességünk, aki a Szentlélek
által mindig megadja nekünk az újrakezdés lehetőségét. Krisztusban
kapjuk meg a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést, ma is Ő erősít meg
minket hűséges és közös tanúságtételre.
Ámen.
A béke jele
Kalota József, orthodox érseki vikárius, MEÖT alelnök:
Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, mivel mint egy test tagjai,
békességre hívattatok el. Krisztus békessége legyen veletek mindenkor!
Gyülekezet: És a te lelkeddel.
Kalota József, orthodox érseki vikárius, MEÖT alelnök:
Köszöntsük egymást a béke és a kiengesztelődés jelével!
(A résztvevők így köszöntik egymást: Krisztus békessége legyen veled!)
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Kórus közben (Maurice Duruflé feld.):
Ubi caritas et amor Deus ibi est. Congregavit nos in unum Christi amor
Ahol szeretet és jóság, ott az Isten. Krisztus szeretete köt egybe minket.
Evangélium olvasás
Kocsis Fülöp, görög katolikus metropolita:
Amikor továbbhaladunk az úton a szembenállástól a közösségig,
hallgassuk meg az evangéliumot János evangéliumából:
„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a
szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi, és amely
gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen.
Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok
énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet
gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem
maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők: aki
énbennem marad és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem
semmit sem tudtok cselekedni.” (Jn 15,1-5)
Ezek az evangélium igéi.
Gyülekezet: Istennek legyen hála.
Közös igehirdetés
Szentbeszéd, Jn 15,1-5 alapján – Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás,
esztergom-budapesti
érsek:
Ének:
Ének:
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2. Uram, Jézus, tégedet szívünk, lelkünk úgy eped.
Mert kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyet.

2. Uram, Jézus, tégedet szívünk, lelkünk úgy eped.
Mert kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyet.
Boldog mással nem lehet, Uram, Jézus, csak veled.

Episztola olvasás
Dr. Khaled A. László, metodista szuperintendens:
„Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha
egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt meg
mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem
annak, aki értük meghalt és feltámadt.
Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha
ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért ha
valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.
Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus
által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban
megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik
vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva
követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek
meg az Istennel!” (2Kor 5,14–20)
Urunk szentelj meg igéddel.
Gyülekezet: A te igéd igazság.
Igehirdetés, 2Kor 5,14–20 alapján – Gáncs Péter, evangélikus elnökpüspök, MEÖT alelnök
Apostoli hitvallás – Pataky Albert, pünkösdi egyházelnök, MEÖT
alelnök:
Válaszul az igére magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent. Valljuk
meg közösen hitünket az Apostoli Hitvallás szavaival.
Apostoli hitvallás, elkötelezés, az öt felszólítás
Dr. Fabiny Tamás, evangélikus püspök:
Közös ökumenikus utunk folytatódik. Ezen az istentiszteleten elkötelezzük
magunkat arra, hogy növekedni fogunk a közösségben. A szembenállástól a
közösségig c. dokumentumban található öt felszólítás vezérel majd minket.
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(Megkérhetünk öt fiatalt, hogy olvassák fel az öt felszólítást. Közben halk
orgonaszó.)
Első felszólítás:
A keresztények felekezetre való tekintet nélkül mindig az egység, nem
pedig a megosztás szempontjából induljanak ki, megerősítve azt, ami
összeköt – noha a különbségek könnyebben láthatók és átélhetők! (239.)
Második felszólítás:
A keresztények felekezetre való tekintet nélkül engedjenek a Lélek
megújító erejének, mely átformál mindannyiunkat az egymással való
találkozás és a hitről való kölcsönös tanúságtétel által! (240.)
Harmadik felszólítás:
A keresztények felekezetre való tekintet nélkül újra kötelezzék el magukat
a látható egység keresése mellett, konkrét cselekedetekkel közösen
munkálva azt, állandóan törekedve e cél elérésére! (241.)
Negyedik felszólítás:
A keresztények felekezetre való tekintet nélkül közösen fedezzék fel újra
Jézus Krisztus evangéliumának erejét a mai korban! (242.)
Ötödik felszólítás:
A keresztények felekezetre való tekintet nélkül közösen tegyenek tanúságot
Isten kegyelméről az ige hirdetése és a világban végzett szolgálat által! (243.)
Kórusének, majd közbenjáró imádság
Dr. Szabó István, református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke:
„Az egyház egységéért való ökumenikus elkötelezettség nem csak az
egyházat, de a világot is szolgálja, hogy a világ higgyen általa.” ( 243.)
Imádkozzunk most a világért, az egyházért és a szükséget szenvedőkért!
1. Irgalom Istene, a te jóságod uralkodik a történelem során. Nyisd meg
minden ember szívét, hogy rád, és örökké tartó kegyelmedre találjon!
Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!
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2. Békesség Istene! Hajlítsd meg, ami merev, rombold le az elválasztó
korlátokat, vedd el a kiengesztelődés akadályait! Adj békét ennek a
világnak, különösen is (országok felsorolása...). Állítsd helyre az
egységet közöttünk és mutasd meg kegyelmedet!
Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!
3. Igazság Istene, gyógyító és Megváltó! Gyógyítsd meg azokat, akik
betegségtől, szegénységtől, kirekesztettségtől szenvednek. Szolgáltass
igazságot azoknak, akik a gonosz hatalma alatt gyötrődnek! Adj új
életet mindannyiunknak, és mutasd meg kegyelmedet!
Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!
4. Istenünk, aki szikla és erős vár vagy, védelmezd a menekülőket, az
otthon és biztonság nélkül élőket, az összes elhagyott gyermeket!
Segíts, hogy mindig védelmezzük az emberi méltóságot! Mutasd meg
nekünk kegyelmedet!
Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!
5. Teremtő Istenünk, az egész teremtettség sóvárogva vajúdik, szabadíts
meg minket a teremtett világ kizsákmányolásától! Taníts minket
akaratod szerint élni teremtett világoddal! Mutasd meg nekünk
kegyelmedet!
Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!
6. Kegyelem Istene, erősítsd meg és védd meg azokat, akiket a benned való
hitükért üldöznek, és a más vallásúakat is, akik üldözést szenvednek! Adj
nekünk bátorságot, hogy megvalljuk hitünket! Kegyelmed örökké tart.
Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!
7. Élet Istene! Gyógyítsd meg fájó emlékeinket, szabadíts meg minden
önelégültségtől, közömbösségtől és tudatlanságtól, áraszd ránk a
megbékélés lelkét! Fordíts minket magadhoz és egymáshoz! Mutasd
meg nekünk kegyelmedet!
Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!
8. Szeretet Istene! Szent Fiad, Jézus Krisztus tárja fel közöttünk a szeretet
titkát. Kérünk, erősítsd azt az egységet, amelyet egyedül te vagy képes
fenntartani minden különbözőségünk ellenére. Kegyelmed örökké tart.
Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!
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9. Gondviselő Istenünk, gyűjts össze minket úrvacsorai asztalodnál, építsd
bennünk és közöttünk a közösséget a te szeretetedben! Kegyelmed
örökké tart.
Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!
Steinbach József, református püspök, MEÖT elnök:
Istenünk! Bízva abban, hogy meghallgatod imádságainkat, amelyeket
e világ jobbításáért és az összes keresztény tanúskodásának egységéért
mondtunk, ortodoxok, római katolikusok, anglikánok, protestánsok, úgy
imádkozunk, ahogyan Jézus tanította:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...
Papp János, baptista egyházelnök:
Mindazért, amit Isten el tud végezni bennünk, mindazért, amit Isten el
tud végezni nélkülünk – Istennek legyen hála!
Pataky Albert, pünkösdi egyházelnök, MEÖT alelnök:
Mindazokért, akikben már előttünk Krisztus lakozott, mindazokért,
akikben Krisztus lakozik a mellettünk élők között – Istennek legyen hála!
Dr. Khaled A. László, metodista szuperintendens:
Mindenért, amit a Lélek hozni akar nekünk, minden helyért, ahova a
Lélek küldeni akar minket – Istennek legyen hála!
Lelkész 1-3. együtt: Az Atya, Fiú Szentlélek Isten áldása legyen veletek,
közös utatokon most és mindörökké. Ámen
Elbocsátó áldások: református püspök, anglikán, ortodox főpásztorok,
johannita káplán, bíboros
Himnusz
Orgonajáték, szolgálattevők kivonulása

Az adományok az ökumené céljait szolgálják
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