
 

 
 

 „Az Úr közel!” 
 

 A  M A G Y A R O R S Z Á G I  E G Y H Á Z A K  Ö K U M E N I K U S  T A N Á C S A  
 M I S S Z I Ó I  É S  E V A N G E L I Z Á C I Ó S  B I Z O T T S Á G Á N A K  
 H Í R L E V E L E  

  

 2014. július 

Prófétálj a léleknek,  
emberfia… 

 
„Megkérdezte tőlem: 
 Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? 
 

Én így feleltem: 
 Ó, Uram, Uram, te tudod! 
 

Prófétálj e csontokról! Mondd nekik: 
 Ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét! 
 Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz: 
 Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni.” 
                                                                                (Ez 37:3-5.) 
 

Kedves Testvérek! 
 

 Ezékiel lelki szemei előtt egy völgyet lát, ami tele van 
szétszórt csontokkal. Mintha egy nagy temetőben járna, ahol 

elfelejtették behantolni a holt-
testeket. A testek már régen 
elporladtak, a csontok is szét-
szórva, ki tudja mióta ott száradnak. Többször hangsúlyozza, 
hogy megszáradtak már. Ez a halál birodalma. Innen senki nem 
fog visszatérni. Ez maga az enyészet, a múlt, a végleges pusztu-
lás. 
 És akkor Isten egy különös parancsot mond a prófétának: 
 

 „Prófétálj e csontokról! 
 ... 
 Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.” 

(folytatás a 2. oldalon) 

Éjszakai imádság 
 

Csend van, 
és belül is 
vágyom a csendet. 
 

Árnyak közt 
lélekben 
keresem a fényt. 
 

Köszönöm, 
Istenem, 
azt, hogy Tebenned 
 

nyugalmat találok, 
békét, 
és reményt. 
 

Ámen 



 Micsoda beszéd ez? Az ember nem hisz a fülének. Ta-
lán először a próféta sem hitt a fülének. Mit akar az Úr? 
Hogy ő ezekhez az évtizedek óta kiszáradt élettelen cson-
tokhoz beszéljen? Nekik kell prédikálnia? Őrájuk nézve ígéri az Úr, hogy lelket ad beléjük, talp-
ra fognak állni és megelevenednek? Ki érti ezt? És ki hiszi ezt? 
 Az engedelmes próféta azonban megszokta, hogy azt teszi, amit az Úr mond. Érti, nem 
érti, hiszi, nem hiszi, az Úr tudja, mit beszél, és mit cselekszik. 
 

 „Én tehát prófétáltam úgy, ahogyan megparancsolta nekem (az Úr) 
  … de lélek még nem volt bennük.” 
 

 Fantasztikus! Az történik, és pontosan úgy történik, ahogyan az Isten megmondta. Hát 
az Isten mindenre képes? Valóban a csontok egymáshoz illeszkednek, és csontvázak alakulnak 
ki, azután hús nő rajtuk, bőr borítja be őket, de egyelőre még mint holttestek fekszenek ott a 
földön. 
 És mi történik akkor? Szél kerekedik és megmozdul az egyik holttest is, a másik is. Fel-
térdelnek, talpra állnak, és Ezékiel lelki szemei előtt ott áll egy hatalmas sereg, élő emberek-
ből. 
 Nem érti. Isten megmagyarázza: Izráel népét élve temették el Babilonban, amikor oda 
fogságba hurcolták. Elképzelhetetlen mindenki számára, hogy onnan valaha is hazakerüljenek. 
Az meg végképp elképzelhetetlen, hogy újjáépítsék az országot, és újra felépítsék a templo-
mot.  Az embereknek elképzelhetetlen. Istennek azonban pontosan ez a terve, és ezt a lehe-
tetlenséget kell Ezékielnek hirdetnie a nép között. Aztán lesznek, akik hisznek, lesznek, akik 
nem.  
 

 Ez minden igehirdetés után így van. Akik hisznek, azok egészen másként folyatatják az 
életüket, mert várják Isten ígéretének a beteljesedését. Akik nem hisznek, azok meg sajnálják 
tovább is magukat és mondogatják ezt a szöveget: elszáradtak a csontjaink, elveszett a re-
ménységünk, kivágattunk. 
 Isten azonban ettől függetlenül elkészítette a maga tervét: 

 

 „Embernek fia mondjad nekik. 
 ... 
 Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, 
 meg is teszem, amit mondtam.” 

 

Áhítatok július hónapra 
 

Írta:  Gyurkó József 
metodista lelkész  



 

 … akkor lélek  
  szállt beléjük 

 
 „Akkor ezt mondta nekem: 
 Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, 
 és mondd a léleknek: 
 Így szól az én Uram, az Úr 
 ... 
 Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. 
 Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak:  
 igen-igen nagy sereg volt.” 
 (Ez 37: 4-5/a., 10.) 
 

 Kedves Testvérek! 
 

 Ez ennek a különös látomásnak a nagy üzenete, hogy vegyék már végre komolyan, hogy 
Istennek nincs lehetetlen, hogy Isten mindenható. Az az Isten, aki az ő szövetséges Uruk, 
mindennek ura. Ura a természetnek. Ura a történelemnek. Ura a nagyhatalmaknak. Ura min-
den nagyhatalmú embernek, mert Ő adott hatalmat nekik egy ideig meghatározott célokra, 
és akkor veszi vissza tőlük, amikor akarja. Ura az időjárásnak. Ura testnek és léleknek, életnek 
és halálnak, élőknek és holtaknak. 
 Vegyék már végre komolyan: Isten mindenható. Az Ő hatalma nem a képzelőerőnk ha-
táráig terjed, hanem azon messze túl, mert neki minden lehetséges, az is, ami az embereknél 
lehetetlen. Ez a mindenható Isten érthetetlen, kimondhatatlan szeretettel veszi körül az Ő né-
pét. Akkor is, ha ez a nép megint elhagyta Őt és hűtlenné lett hozzá. Érhetetlen és végtelen 
kegyelemmel vár arra, hogy visszafordítsa a nép a szívét Őhozzá. Sőt, maga Isten fordítja visz-
sza saját magához népének a szívét, és biztosítja arról, hogy új kezdést készített neki, mert jö-
vőt készített az Ő népének. Ezért akár a halálból is újra életre tudja kelteni. A megsemmisülés 
után is újjá tudja teremteni. Mert ez a mindenható Isten a teremtő Isten. Akárki akármit 
mond, Ő teremtette a mennyet és a földet, és mindent, ami azokban van. Mégpedig a semmi-
ből teremtette, az Ő szavával teremtette. Azzal az isteni igével, amit itt Ezékiel szájába adott, s 

amely igére megmozdultak a csontok és talpra 
szökkentek a halottak. Ilyen hatalma van az Isten 
beszédének. Ilyen életet támasztó, ellenállhatat-
lan ereje van az Isten Szentlelkének. Éppen ezért 
vegye már komolyan az Ő népe, hogy nincs 
olyan nyomorúság, amiből Isten ne tudna szaba-
dítást adni, nincs olyan probléma, amire ne len-
ne kész nála a megoldás. Hogyan végzi ezt az Ő 
sajátosan és kizárólagosan neki lehetséges isteni 
munkát? Igéjével és Lelkével. 

(folytatás a 4. oldalon) 



 Elkezd prófétálni a próféta, felhangzik az 
ige, és megmozdulnak a csontok. Aztán a négy 
égtáj felől fújni kezd a Lélek szele, és talpra 
szöknek a halottak. 
 Ki tudja megszervezni azt, hogy ez meg-
valósuljon? Isten, az Ő igéje és Szentlelke által a 
lelki halottakból élőket teremtett. Ugyanaz a 
hatalmas Isten ugyanolyan hatalmasan cseleke-
dett pünkösdkor, ugyanolyan egyszerű emberi 
eszközei által, mint ahogyan azt Ezékiel látomá-
sában olvastuk.  

        Kiáradt az isteni élet, talpra szöktek a holtak, hívőké lettek a hitetlenek, új természetet 
kaptak azok, akik Jézus Krisztusban hittek. Ez a pünkösd csodája. 
        És ez így történik azóta is. Sokan vagyunk, akik ezt pontosan így, a személyes életünk-
ben is átélhettük. Így támasztott engem is lelki halottból életre Jézus Krisztus 18 éves korom-
ban, amikor hallottam a róla szóló evangéliumot. Tanúja voltam annak, hogy valaki, aki kez-
detben teljesen süket volt Isten igéjére, egyszer csak kezdi hallani és érteni Isten gondolatait. 
Láttam  valakit aki képtelen volt megváltozni még akkor is, ha szeretett volna, tehetetlen volt 
bármi jóra, amiről már tudja, hogy úgy kellene élnie, egyszer csak úgy magától nagy dolgokra 
volt képes. Nem sokkal később szíve vágya az volt, hogy Istennek engedelmes élete legyen, és 
láss csodát: képes volt mindenben Istennek engedelmeskedni. Ami addig saját erejéből nem 
sikerült, azt a Szentlélek újjáteremtő csodája folytán valóság lesz. Hallottam valakitől ezt a 
történetet. 
      Volt egy fiatalember, akiért sokat küzdöttek az ifjú-
ság hívő tagjaival. Már az édesanyja is azt mondta: ne jöj-
jenek többet, ez már egy erkölcsi hulla, nem lesz ebből 
ember soha. Ez a hajdani fiatalember ma egy népes csa-
ládban boldog édesapa. A felesége is boldog, hogy ő a 
férje, és sokaknak mutatja a szabadító Krisztushoz vezető 
utat. 

Kárpátaljai kapcsolatok 
 

 A Magyarországi Egyházak Ökumeni-
kus Tanácsa (MEÖT) Elnöksége fontosnak 
tartja, hogy a határon túli magyar keresz-
tyén testvéreinkért is valamilyen formában 
felelősséget vállaljon. Az Ökumenikus Ta-
nács elnöke Steinbach József püspök már 
több alkalommal látogatott és szolgált Kár-
pátalján.  

(folytatás az 5. oldalon) 



  

Belső cikk főcíme 

Belső cikk főcíme 

Belső cikk főcíme 

Oldal  5 

A hírlevél címe 

Képhez vagy ábrához tarto-
zó felirat 

Képhez vagy ábrá-
hoz tartozó felirat 

„FIGYELEMFELKELTÉS CÉLJÁBÓL HELYEZZEN 

IDE EGY ÉRDEKES MONDATOT VAGY 

IDÉZETET A SZÖVEGEGYSÉGBŐL.” 

 2014 tavaszán látogatást tett Zán Fábián Sándor református püs-
pök az Ökumenikus Tanácsnál. 2014. június 17-én a MEÖT főtitkára, dr. 
Fischl Vilmos látogatta meg Zán Fábián Sándor református püspököt 
Beregszászon hivatalában.  
 A kialakult belpolitikai helyzet mellett az egyházak társadalmi 
felelősségvállalása is szóba került. A püspök elmondta, hogy van még 
római katolikus és görög katolikus magyar egyház is, azonban az evan-
gélikusok száma igen csekély.  
 A MEÖT főtitkár a püspökkel való találkozás végén megállapo-
dott abban, hogy az Ökumenikus Tanács az évi rendes ökumenikus lel-
kész konferenciára Kárpátaljáról is vár majd lelkészeket.  Dr. Fischl Vil-
mos megbeszélést folytatott Tóth István magyar főkonzullal is, aki el-
mondta, hogy a magyar egyházakkal a kapcsolat igen jó és egymás ren-

dezvényein rendszeresen részt vesznek. Elmondta a főkonzul azt is, hogy a beregszászi főkon-
zulátus Magyarország egyik legnagyobb főkonzulátusa és az ott élő magyarok identitástudatá-
nak megőrzése érdekében is fontos a jelenlétük. A megbeszélések Ukrajna békés felén történ-
tek, azonban a köztudatban benne volt az is, hogy a keleti határon pattanásig feszült harci je-
lenlét van, ami nem kedvez a mindennapok közhangulatának. 

Forrás: www.meot.hu 

 Reménység 

 

 „Akkor ezt mondta nekem: 
 Emberfia! Ez a sok csont Izráel egész háza, amely most ezt mondja: 
 Elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. 
 Azért prófétálj, és ezt mondd nekik: Így szól az én Uram, az Úr. 
 ... 
 Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, 
 meg is teszem, amit megmondtam - így szól az Úr” 
 (Ez 37:11-12/a., 14/b.) 
 

Kedves testvérek! 
 

 Ezzel a mai üzenettel azt akarja szívünkre helyezni a mi Mindenható Urunk, hogy nincs 
megoldhatatlan probléma. Nincs kiúttalan helyzet. Legalább nekünk, akik azt állítjuk, hogy 

van valami közünk Istenhez, ezt komolyan kellene ven-
nünk. Mert minden egyéb elképzelés Istenről bálványimá-
dás. Ha elgondoljuk, hogy Ő milyen lehet, meg mire lehet 
képes, és mire nem képes már Ő sem, akkor ez az elképze-
lés nem róla szól. Neki tudniillik minden lehetséges. El 
egészen addig a határtalanságig, amiről ez a különös pró-
fétai látomás beszélt most nekünk. 
 

(folytatás a 6. oldalon) 



 

 Éppen ezért ezen egy szót szeretnék a szí-
vetekbe vésni. Azt a szót, ami ma nagyon sokak-
ból hiányzik. Ami előfordul alapigénkben is, de 
nem úgy, ahogy a szívünkben kell, hogy éljen.  
Ez a szó: reménység.  Itt azt olvastuk, hogy a fog-
ságba vittek ezt mondogatták maguknak és Ezé-
kielnek: elszáradtak a csontjaink, elveszett a re-
ménységünk, kivágattunk, végünk van! 
       Így gondolkozunk sokszor mi is. Különösen, 
amikor újra és újra át kell élnünk a magunk tehe-
tetlenségét, amikor szeretnénk segíteni valaki-
nek, de úgy összekuszálta az életét, úgy elrontott 
mindent, úgy összejött minden rossz, hogy azt sem tudjuk, hol nyúljunk hozzá.  Tehetetlenek 
vagyunk, nem tudunk segíteni. Ez a reménytelenség lesz úrrá sokszor az emberen, amikor az, 
akit már kihozott Isten valami nyomorúságból, újra visszaesik és vergődik.  
      Száraz csontok mindenfelé, úgy ahogy abban a völgyben, amit Ezékiel látott. Hisszük-e 
legalább mi, hogy Isten ma is ugyanaz, aki az Ő népét onnan Babilonból visszavitte az ősi földre. 
Aki ennek az ígéretnek, aminek a dokumentumát itt olvastuk, minden betűjét pontosan teljesí-
tette. Aki pünkösdkor hatalmasan kiárasztotta a Lelkét. Ez a hatalmas Isten ma is él és uralkodik. 
Ő tartja kezében a világ kormányát.  
Az Ő igéjével ma is lelki halottakat tud életre támasztani. Megnyomorodott életeket tud újjáte-
remteni. A lelki sötétségből ma is hív el embereket, akik azután a világosság fáklyavivői lesznek, 
és akiket sokféle alkalmatlanságuk ellenére is hatalmasan használ. 
 Ez az Isten akár egy egész népnek is, akár a mi kicsi, megnyomorított népünknek is tud 
adni lelki ébredést, és minket, mindnyájunkat is át tud formálni úgy, hogy végre Isten dicsőségé-
re tudunk majd élni, és azzal töltjük el a testben hátralevő időt, amire azt Isten adta nekünk. 
         Ennek a csodálatos igének ez a kérdése hozzánk: hisszük-e ezt. Vagy ha nem hisszük, van-
e bátorságunk beismerni, hogy nem hisszük? Legalább ott van-e a vágy a szívünkben, hogy mi-
vel ezt mégis maga Isten mondja az Ő igéjében, hinni szeretnénk. Meg akarjuk ismerni ezt a ha-
talmas Istent. Ezt a mindenható, teremtő Istent, aki ma is ugyanaz, aki volt akkor, amikor ezek 
az események történtek, amiről itt most olvastunk. 
 Mert ha így fogjuk Őt megismerni és elismerni, és így fogunk benne hinni, akkor lesz a szí-
vünkben reménység. Olyan reménység, ami minden körülmények között tartást fog adni ne-
künk. Ami nemcsak a körülményekre néz, és ezért nem a körülmények alakulásától függ, ami 
olyan belső stabilitást, állóképességet ad a hatalmas Istenben igazán hívő embernek, hogy bele-
kapaszkodhatnak mások is. És ebben a világ-
ban, amelyikben egymás után rántják ki embe-
rek lába alól a talajt, és egymás után zuhannak 
el szemünk láttára addig erősnek hitt emberek 
is, nagy szükség van olyanokra, akik nem fog-
nak elzuhanni. Akik állják az ütéseket, akiknek 
van lelki állóképességük. Akikben az Isten 
Szentlelke lakozik. És akiknek éppen ezért biz-
tos reménységük van. 
 

(folytatás a 7. oldalon) 



 

 

 Ennek az igének a legnagyobb ígérete ez:  
 

 „Így szól az Úr, az én Lelkemet adom belétek.” 
 

 Isten önmagából ad a benne hívőknek és ez teszi a hívőt képessé arra, hogy rezonáljon 
Istenre, hogy értsük az Ő gondolatait, hogy akarjuk az Ő akaratát, hogy képesek legyünk azt tel-
jesíteni.  
    De akiben Isten Lelke lakik, azt Isten teszi képessé arra, hogy engedelmeskedjék Isten 
akaratának. És ez a hívőnek a legnagyobb öröme mindig. Ez tesz minket fogékonyakká mindarra, 
ami Istentől származik. Ez tanít meg igazán bízni benne, és ez ad erőt a szavainknak is, hogy úgy 
tudjunk róla bizonyságot tenni mi is, mint Péter, és mind azok, akik a Lélek által szóltak. A Szent-
lélek mai munkáját. Hogy élhette át ezt mindenki? Úgy, hogy hallgatni kezdték Isten igéjét. Más 
útja nincs. Aki nem hallgatja az igehirdetést, nem fogja kapni a Lélek ajándékát. Nem kerül Isten
-közelbe, nem fog megváltozni az élete. A hit hallás-
ból van - ezt mondja a Biblia -, mégpedig az Isten 
igéjének hallásából. Akinek nem kell a Szentírás és 
soha nincs ideje annak a hiteles magyarázatát hall-
gatni, az nem szolgáltatja ki magát Isten átalakító 
erejének. Aki bebújik a szobájába, vagy jól felöltözik 
tetőtől talpig, az nem fog lebarnulni a napon soha. 
Ez ilyen egyszerű. 

Vigília 
és 

zenés 
hálaadás 

 
 2014. május 
6-án a Magyaror-
szági Egyházak 
Ökumenikus Taná-
csának (MEÖT) 

szervezésében ökumenikus pünkösdi vigíliát és zenei hálaadást tartottak az ökumenikus kápol-
nában. 
 A rendezvényen a zenélés mellett imádságok, valamint Papp János igehirdetési szolgála-
ta hangzott el. A baptista egyházelnök a rendezvény mottója – „Én és az én házam népe az 
Urat szolgáljuk” (Józs 24:15.) – alapján elmondta: „Pünkösd az egyértelműség ünnepe. Úgy, 
ahogy Józsué családjával együtt leteszi a voksot az Úr mellé, ugyanúgy mai korunkban is ha-
sonló a kérdés: Vajon mi képesek vagyunk-e úgy élni, úgy cselekedni, hogy azzal az Úr mellett 
állunk?” 

Forrás: www.meot.hu 



 

CSALÁD ÉS MISSZIÓ 
 

Egység a sokszínűségben 
 
 Így lehet jellemezni, azt az ökume-
nikus lelkészi, munkatársi konferenciát, 

amelynek Révfülöpön, az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ adott otthont, 2014.június 23 és 27 kö-
zött. 
 Mint minden évben, ebben az esztendőben is nagyon gondosan készítette elő a Magyarországi Egyhá-
zak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) Missziói és Evangelizációs Bizottsága ezt az igazi „spirituális tégelyt”, „lelki 
műhelyt”, ahol a Mester állhatott, a középpontban formáló és egyesítő, áldó kezével. Valósággal átélhettük a 
Szentlélek aktuális munkáját, ahogyan imádkozta Jézus főpapi imájában: 
 

 „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.” 
 (Jn 17:20-21.) 
 

 Azonban nem csak a krisztusi ima mély szellemisége, indított csodálatra és imádatra az egek Ura iránt, 
de az a gyakorlati módszer, ahogyan használta eszközeit: prédikáló  lelkésztársakat, teológiai mestereket, taní-
tókat (tanárokat), és buzgón imádkozó szolgatársakat. Felemelő érzés volt az is, hogy együtt énekelhettünk 
dicsőíthettük minden nap, teremtő Istenünket, szerető mennyei Atyánkat. 
 A hét témája: 
 

Család és / vagy misszió; azaz „Családom a gyülekezetem  - gyülekezetem a családom”  
 

 A hétfő, utazással, illetve 16 órától már regisztrálással, személyes ismerkedéssel és szobaelfoglalással, 
vacsorázással telt el.  Azonban az étkezést, lelki táplálkozás is követte. Az esti alkalmakon igehirdetések, bi-
zonyságtevések hangzottak el, amiket Istent dicsőítő énekek, imák öveztek. Személyes ismerkedések, közös-
ség építés jellemezte, úgy a szabadidőt, mint a közösségi programokat.  Reggelenként nyolc órától imaáhítat, 
a reggeli után igetanulmányok, sorozata mélyítette el a résztvevőket a Szentírás igazságaiban. A délutáni időt, 
az ebédutáni szabadidőt követően kiscsoportos beszélgetések töltötték ki. Vacsora után, minden nap újabb 
igehirdetők és bizonyságtevők váltották egymást. Igehirdetőink voltak: 
• Pintér Imre pünkösdi lelkipásztor, az MPE (Magyar Pünkösdi Egyház) alelnöke, 
• Dúrkó István, a Magyarországi Baptista Egyház missziói igazgatója, 
• Gyurkó József metodista lelkész, 
• Gulácsi Lajos nyugalmazott református püspök, Kárpátaljáról 
• valamint, Szeverényi János evangélikus, országos missziói lelkész. 
 

 Bizonyságot tettek az igehirdetésekkel összhangban: 
• Dúrkó Albert az MPE cigánymisszió vezetője, 
• Kovács Imre a Kőszikla, siket-néma baptista gyülekezet lelkipásztora, 
• Dr. Hecker Frigyes ny. metodista szuperintendens. 
 

 Reggeli áhítatokon: 
• Szeverényi János ev. lelkész, 
• Börzsönyi János ref. lelkész, 
• Gyurkó József metodista, 
• és Balogh Barnabás bapt. lelkipásztor testvéreink 
buzdítottak az ige szavaival imádságra. 
Ugyancsak a napi programok levezetői is ők voltak. 
 

(folytatás a 9. oldalon) 



 Az igetanulmányokat, előadásokat tartották: 
• Lőrik Levente baptista lelkipásztor, a BTA (baptista Teológiai Aka-

démia) tanársegédje, 
• majd Családfa-gyökerek címmel, Taracköziné Nemes Mónika, hét 

gyermek édesanyja, Kárpátalján szolgáló református lelkipásztor, 
pasztorál-pszichológus, 

• Gerőfiné dr. Brebovszky Éva evangélikus lelkész. 
• Volt egy külsős eladónk, Radnóti Zoltán rabbi személyében. 
 
 Pénteken a közös ebéd előtt, az Úr asztalát körülállva részesültünk a szentjegyekben, Krisztus áldoza-
tára emlékezve. Az úrvacsorai istentiszteletet, Szeverényi János lelkész testvérünk végezte. Egymás kezét 

megfogva fejeztük ki egybetartozásunkat, majd az áldás vételé-
vel, elköszönve távoztunk mindnyájan e felejthetetlen együttlét-
ről.  
 Számomra nagyszerű élmény volt megismerkedni ezzel a 
lelki, munkás-közösséggel (kb.50 fő), amelynek már több vissza-
járó tagja, évről évre részesül a sokszínűség, de ugyanannak az 
igazságnak bővizű forrásából. Már korábban is tudtam, erről a 
lehetőségről, de most rászántam magamat és biztatást is kap-
tam, megragadtam e nagyszerűnek kínálkozó lehetőséget. Sok 
tapasztalatot szereztem és, a lelki-öröm értékének még mé-
lyebb lehetőségét fedeztem fel a feldolgozott téma, témák által. 
A Szentlélek csodálatos, erejét és harmonizáló hatását, jelenlét-

ét élhettük át valamennyien. 
 Köszönet illeti meg a résztvevők részéről mindazokat, akik fáradoztak e csodálatos hét előkészítésén. 
Mennyei Urunk áldja meg, a magvetést és az aratást egyaránt a szolgatársak életében és munkaterületükön! 
 

2014. június 28. 
Bódis László 

ny. baptista lelkész 

 

Szeretettel várjuk hírlevelünkbe 
a különböző felekezetű testvérek, közösségek 
ökumenikus kitekintésű írásait, beszámolóit, 

hogy azokat megjelentetve 
mások is épülhessenek azok révén! 

 

Köszönjük! 

Következő havi hírlevelünkben 
további beszámolókat olvashatnak 

a révfülöpi ökumenikus lelkészi és munkatársi konferenciáról! 


