
Ökumenikus istentisztelet

Budapest, 2017. augusztus 19. szombat 18 óra



Ökumenikus, állami és társadalmi vendégek folyamatosan érkeznek, rendezők
helyre kísérik őket. 

A kezdés időpontjára a püspök urak és a szolgálattevők a sekrestyéből körbe,
az utca felé kerülve a főbejáraton vonulnak be a templomba. 

Bevonulás – Orgonajáték
A szolgálattevők helyet foglalnak a számukra elkészített helyen. 
A gyülekezet feláll

Kezdőének: „Tebenned bíztunk eleitől fogva…”



B e v e z e t ő  r é s z

Köszöntés és invokáció – (Az Úr asztala mellől) 
Először Fischl Vilmos főtitkár köszönti a díszvendéget Őszentsége I. Bartolomaiosz
Pátriarkát. 
Gáncs Péter, evangélikus elnök-püspök, a MEÖT alelnöke: Az Atya, + Fiú,
Szentlélek nevében!

Bűnvalló-hálaadó imádság
Prof. Dr. Kránitz Mihály, PPKE HTK dékán: Testvéreim! Jézus Krisztus maga
könyörgött az egyház egységéért, hogy együtt tanúskodjanak Isten
szeretetéről. Mindannyian sokat vétettünk Isten népének közössége ellen,
darabokra szakítva Krisztus testét. Urunk az egységért való
munkálkodásra hív, és új kezdetre biztat.
Tartsunk bűnbánatot, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és
valljuk meg bűneinket!
Prof. Dr. Kránitz Mihály és a gyülekezet: Vallom előtted, szent és igaz Isten,
hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen gondolattal, szóval és
cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem
vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok
mégis: nincs más reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus
Krisztusért kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet!
Ámen.
Prof. Dr. Kránitz Mihály: Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk
Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, az igaz a nem igazakért, hogy
Istenhez vezessen minket.”. 

A gyülekezet elfoglalja helyét

A Légierő Zenekar szolgálata - Katona János alezredes
Ének Szent László Királyról



L i  t  u  r  g  i  k  u  s  r é s z

Krisztus imádása (Kyrie) – Vezeti: Steinbach József református püspök,
a MEÖT elnöke
Steinbach József: Úr Jézus Krisztus, akiben az Ige testté lett, Uram,
irgalmazz!
Gyülekezet: Uram, irgalmazz!
Steinbach József: Úr Jézus Krisztus, aki az Isten országának közelségét
hirdetted meg, Krisztus, kegyelmezz!
Gyülekezet: Krisztus, kegyelmezz!
Steinbach József: Úr Jézus Krisztus, aki tanítványokat küldtél, hogy
hirdessék evangéliumodat, Uram, irgalmazz!
Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Gloria
Steinbach József: Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség és
az emberekhez jóakarat!

Zsoltárolvasás (108. Zsoltár) 
Dr. Fischl Vilmos, evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára: Áldjad, lelkem, az Urat,
és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem az Urat, és ne feledd el,
mennyi jót tett veled. 
Gyülekezet (együtt): Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent
nevét! Áldjad, lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. 
Fischl Vilmos: Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden
betegségedet, megváltja életedet a sírtól. 
Gyülekezet: Szeretettel és irgalommal koronáz meg!
Fischl Vilmos: Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. 
Gyülekezet: Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy! 
Fischl Vilmos: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.
Gyülekezet: Miképpen volt kezdetben most és mindörökkön örökké. 
Gyülekezet (együtt): Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent
nevét! Áldjad, lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. 



Imádság
Pataky Albert, pünkösdi egyházelnök, a MEÖT alelnöke: Urunk Istenünk,
történelem Ura, mennyei Atyánk! Hozzád fordulunk ebben az ünnepi
órában. Te hordoztál mindeddig bennünket, kezedben van a jelen, és tőled
reméljük a jövőt is. Köszönjük védő, oltalmazó, bűnöket megbocsátó és
új kezdeteket adó szeretetedet. Irgalmadba ajánljuk népünk és a magyar
kereszténység minden vétkét és mulasztását. Hálával köszönjük mindazt,
amit jóságod által elérhettünk. Adj nekünk ma erőt, töretlen kitartást,
fantáziadús szeretetet és belső békességet, hogy előre tekintve
bizakodással építsük hazánk és egyházunk jövőjét. 
Úr Jézus Krisztus, Megváltónk és Testvérünk! Nélküled semmit sem
cselekedhetünk. Taníts meg minket feltétel nélküli előzékeny szeretetre,
hogy személyválogatás nélkül tudjunk embertársaink felé fordulni, s
ellenségeink iránti szeretettel felülkerekedni gyűlölködés és a békétlenség
kicsinyes próbálkozásain. Ünnepeinkhez, hétköznapjainkhoz nagyvonalú
jóságodat add szívünkbe. 
Szentlélek Úristen! Elevenítsd meg népedet, tedd élővé számunkra az Élet
evangéliumát, tisztítsd az emberi szívet. Nyisd meg előttünk a megújulás
útját. Járjon át a te békességed. Ámen. 



I g e i  r é s z

Bibliai olvasmány - Illés Dávid, református esperes, a helyi gyülekezet
lelkésze

Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét – Pál apostolnak az Efezusiakhoz
írt leveléből, a 4. fejezetből: 

A gyülekezet feláll

Illés Dávid: Testvérek, viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek
megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a
Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a
hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; õ van mindenek
felett és mindenek által és mindenekben.

Mészáros Kornél, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára

Máté evangéliumának 5. fejezetében ezt olvassuk: 
Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. 
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 
Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők
megelégíttetnek. 
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. 
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. 
Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. 
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. 

Ez a mai nap evangéliuma. 
Gyülekezet: Ámen

A gyülekezet helyet foglal



Gyülekezeti ének

2. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly bölcsen intézett: Sasszárnyon hordozott, vezérelt,
sok bajban védett! Nagy irgalmát Naponként tölti reád, Áldását mindenütt érzed.

Igehirdetés – Gáncs Péter, evangélikus elnök-püspök, a MEÖT alelnöke
(rövid csend, majd:)

Apostoli hitvallás (ökumenikus fordítás) – 

Vezeti: Szuhánszky Gábor, metodista lelkész
Testvéreim, Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el
együtt az egész kereszténység hitvallását! 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
teremtőjében. 
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius
Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a
mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek
közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Ámen. 
A Légierő Zenekar szolgálata - Katona János alezredes
Zengd Isten nevét, áldd nagy kegyelmét. 



Imádság,
Pataky Albert: Istenünk, mennyei Atyánk! Légy áldott, hogy
ünnepeinkben és hétköznapjainkban egyaránt jelen vagy segítő, útmutató,
cél felé vezető jóságoddal. Hallgass meg minket, amikor kéréseinkkel
Hozzád fordulunk. 

Mészáros Kornél: Kérünk, áldd meg a magyar népet, minden egyes tagját,
hogy igazság és béke terjedjen közöttünk. Áldásod legyen népünk
vezetőin, hogy szolgálatnak érezzék a rájuk bízott feladatot, amellyel nem
csak a nép, hanem előtted is el kell számolniuk. Adj nekik bölcsességet,
türelmet, rád figyelő józanságot. Jézus Krisztusért kérünk!

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket. 

Magyar Péter Marius, ortodox esperes: Könyörgünk a jó időjárásért, a
földművelő embereknek elegendő erőért, hogy a magyar föld meghozza
termését, s megkapjuk általa asztalunkra a mindennapi kenyeret.
Könyörgünk azokért, akik gyárakban, vállalkozásokban dolgoznak, hogy
megtapasztalhassák munkájuk értelmét és megkapják fáradságuk méltó
jutalmát. Könyörgünk a közszolgálatban dolgozókért, hogy emberséggel
teremtsenek jó légkört népünk mindennapjaiban. Jézus Krisztusért
kérünk! 

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket. 

Steinbach József: Könyörgünk a szenvedőkért, a testi, lelki keresztet
hordozókért. Állj melléjük és állíts melléjük testvéreket. Add a másokat
felemelni tudó jóság lelkületét mindannyiunknak. Jézus Krisztusért
kérünk!

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket. 

Fischl Vilmos: Használd fel eszközül a magyar kereszténységet világot
építő, gazdagító és kiteljesítő tervedben. Add a különböző felekezeteknek
az egység lelkét, hogy egymás szolgálatát erősítve élhessenek emberek
javára és a te dicsőségedre. Jézus Krisztusért kérünk!



Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket. 

Az egész gyülekezet együtt: (Vezeti: Pataky Albert)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön
el a Te országod, legyen meg a Te akaratod amint a mennyben, úgy a
földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És
ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az
ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. 

A Légierő Zenekar szolgálata - Katona János alezredes
Kerub-ének (ortodox ének)

Áldó rész 

A kenyér megáldása – Dr. Szabó István, református püspök, a Zsinat
lelkészi elnöke (Bevezetőt mond, vagy az alábbi mondatokat olvassa).
Amikor most a mindennapi kenyérért imádkoztunk, nem feledhetjük,
hogy befejeződött az aratás, s asztalunkra új kenyér kerül. Van-e
csodálatosabb íz, mint egy falat friss kenyéré? Amikor kiveszik a
kemencéből, az édesanya (talán keresztet rajzolva rá a kés hegyével)
megszegi s gyermekének nyújtja. A ropogós haja, az illatozó kenyérbél
ott van a kezünkben, majd falunk belőle egy jóízűt. Magyar száj számára
semmi más étel nem pótolhatja ezt. De közben ott a kérdés: van-e s lesz-
e elég kenyér a világon, van-e s lesz-e elég kenyere országunknak,
népünknek. 
Ha azt akarjuk, hogy legyen kenyerünk, akkor három szót alá kell
húznunk: munka – hálaadás – áldás. Munka: tisztességes, becsületes,
igyekvő, emberhez méltó. Hálaadás, hogy megköszönjük Istennek, és
megbecsüljük mindazt, amink van. 
Isten áldja meg e kenyeret, s hazánkban minden kenyeret, hogy
élhessünk békességben, szeretetben, emberségben! Ámen



Záróimádság:

Steinbach József: Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és
békességet ajándékoztál igédben és a testvéri közösségben. Kérünk, őrizd
meg bennünk ennek a közösségnek minden áldását, hogy erős hittel
ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat, az Úr Jézus
Krisztus által.

Gyülekezet: Ámen.

Himnusz
Fischl Vilmos: Most pedig énekeljük el a nemzetünk imádságát, a
Himnuszt: 

Az utójáték alatt Őszentsége, I. Bartolomaiosz, majd a püspökök,
fungensek az Úr asztalához lépnek az áldásosztáshoz. 

Őszentsége I. Bartolomaiosz pátriarka egyházfői áldása

Áldás  

Szvjatoszláv Bulah – vagy a püspöke
Magyar Péter Marius – vagy a püspöke
Gality Voiszlav – vagy a püspöke
Atanas Dimov Sultanov – protosinghel
Frank Hegedűs - anglikán esperes
G. Labossa György – a Johannita Lovagrend káplánja
Prof. Dr. Kránitz Mihály - PPKE-HTK dékán 
Dr. Szabó István református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke



Gyülekezeti ének

2. Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk, De küzd értünk
a hős vezér, Kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az,
Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, ő a mi diadalmunk.

3. E világ minden ördöge Ha elnyelni akarna, Minket meg nem
rémítene, Mirajtunk nincs hatalma. E világ ura Gyúljon bosszúra: Nincs
ereje már, Reá ítélet vár, Az ige porba dönti.

4. Az ige kőszálként megáll, Megszégyenül, ki bántja. Velünk az Úr
táborba száll, Szentlelkét ránk bocsátja. Kincset, életet, Hitvest, gyermeket
Mind elvehetik, Mit ér ez őnekik! Mienk a menny örökre!

Kivonulás – Orgonajáték – 

A fungensek együtt vonulnak ki a templomból, őket követi a gyülekezet. 

Adományainkkal az ökumené céljait szolgáljuk.


