
„Az Úr közel!”
A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

2017. április

A MEÖT közelgő eseményei:

Április 3. hétfő 13.00: Elnökségi ülés

Április 19. szerda 10.30: Vallásközi és Dialógus Bizott-
ság nyílt ülése

Április 26. szerda12.30: Női Bizottsági ülés

Május 3. szerda 13.00: Elnökségi ülés

Május 4. csütörtök 10.00: Mini  konferencia,  Theologiai
Szemle Szerkesztő Bizottság

Május 8. hétfő 12.00: Teológiai  és Keresztény Egy-
ség Bizottság ülése

Dr. Fischl Vilmos állami kitüntetésben részesült

Kedves Testvérem!

Örömmel adok hírt arról, hogy a MEÖT főtitkára, dr. Fischl

Vilmos állami kitüntetésben részesült. Áder János köztársa-

sági  elnök  a  Magyar  Érdemrend  Lovagkeresztjét  adomá-

nyozta Dr. Fischl Vilmos főtitkárunk számára. E magas állami kitüntetést Balog Zoltán miniszter adta

át a Pesti Vigadóban, március 15-i Nemzeti Ünnepünk alkalmából, azért, mert dr. Fischl Vilmos, a ME-

ÖT immár második ciklusú főtitkáraként az ökumené ügyét, közös céljainkat és értékeinket az Állam

számára is építő módon képviselte. Főtitkár Úrnak imádságos szívvel gratulálunk, köszönjük odaadó

szolgálatait, életére, további szolgálataira Urunk gazdag áldását kérjük! „Tudom, kinek hiszek!” (2Timó-

teus 1,12.)

Steinbach József, püspök, a MEÖT elnöke

… a test feltámadását

a jég víz
de mégse víz
nem itatja kertedet

a víz jég
de mégse jég
nem bírja léptedet

a gőz víz
de mégse víz
nem oltja szomjadat

a víz gőz
de mégse gőz
nem száll az ég alatt

– mint a halmazállapot-változás
olyan lesz a feltámadás

Kertész Eszter



Hírlevelünkbe az április havi áhítatokat

Dechertné Ferenczy Erzsébet.
evangélikus lelkész

írta

„ELVÉGEZTETETT!” (Jn 19,30)

Létezik egy olyan szó ezen a világon, amely mindent magába foglal. Egy szó, amelyben életünk min-
den gondja, küzdelme, fájdalma, bánata és bűne megoldást nyer. A világ legfontosabb szava. Egy szó,
amely csendet, békét teremt, csillapítja életünk szomjúságát, választ ad minden kérdésünkre, vigaszta-
lást nyújt és örömöt ébreszt, betölti  nappalainkat, megnyugvást ad álmatlan éjszakáinkon. Egy szó,
amely fölemel, átjár, megelégít, boldoggá tesz. Van ereje ahhoz, hogy vihar és pusztaság, könny és
bűn, fájdalom és szenvedés között megtartsa életünket. Egyetlen szó, amellyel élni, örülni, sírni, szen-
vedni és békességben meghalni is lehet. Ez a szó egy haldoklónak az utolsó szava.

A golgotai kereszten haldokló Jézus utolsó szava: „Elvégeztetett!”

„Elvégeztetett!” Jézus utolsó szava egyben az ő utolsó imádsága is: Atyám, amit rám bíztál, elvégez-
tem. Mert Jézus nem a saját akaratából függ a kereszten. Isten üdvösséges akaratát hajtja végre. Sza -
va azt jelenti, hogy Isten terve megvalósult. Elvégeztetett a megváltás szent műve. A nagy hatalmat, a
bennünk és a világban hatalmaskodó gonoszt legyőzte a legnagyobb hatalom: a szeretet. Az a szere-
tet, amely kész elmenni a halálig.

„Elvégeztetett!” Jézus  utolsó
sóhaja  a  kereszten  diadalkiál-
tás!  Diadalkiáltás  a  bűnnel
szemben: Bűn, nincs többé ha-
talmad! Diadalkiáltás a kísértő-
vel  szemben: Nem te  győztél!
Diadalkiáltás  a  halállal  szem-
ben: Halál, nem semmisítheted
meg  az  embert!  Csodálatos
módon már a kereszten, a ha-
lálban  a  húsvétot  hirdeti  ez  a
sóhaj.  A  feltámadást,  az  élet
győzelmét.

„Elvégeztetett!” Felénk hang-
zik  Jézus  utolsó  szava  a  ke-
reszten. Azért,  hogy ebben az
egyetlen szóban oltalmat, menedéket találjunk. Hogy olyan valóságosan éljük át az Atya szeretetét,
hogy minden emberi értelmet meghaladó békesség töltse be szívünket. Hogy ez a szó mindenre elég
erőforrásunk legyen. Mert mindennel, ami elválaszt Istentől – ami elcsüggeszt, ami kilátástalannak lát -
szik, amitől nem tudunk szabadulni – szembeszegezhetjük ezt a szót: elvégeztetett! Sötétség, félelem,
bűn, szomorúság, magány, gyász vagy fájdalom, nincs többé hatalmad fölöttem! Üldözhetsz, kísért -
hetsz, kínozhatsz, de le nem győzhetsz! Diadalmaskodom fölötted az által, aki szeret engem, aki éret-
tem mondta ki a szót: elvégeztetett! Ő elvégzett mindent, megszabadított mindentől, és benne életem
van. Boldog életem. Örök életem. Nála otthonom van, örök otthonom.

Nemcsak egy haldokló utolsó szava, hanem az ÉLŐ mindent betöltő diadalkiáltása ez:  „Elvégezte-
tett!”



„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor üres a mi igehirdeté-
sünk, de üres a ti hitetek is.” (1Kor 15,14.)

Kétezer éve hangzik a hír: Krisztus feltá-
madt a halálból!  Ő él!  A sír üres, mert
Krisztus  legyőzte  a  halált!  Visszajött!
Mindig vannak olyanok, akik az ellenke-
zőjét állítják. Az első gyülekezetben is, a
Krisztust követni akarók között is, voltak
olyanok, akik ezt nem tudták elfogadni.
Ebben a levélben őket – és ma minket,
mai  kételkedőket  figyelmeztet  szenve-
délyes  hangon  az  apostol:  Ha  ezt  az
egyet, a FELTÁMADÁST odadobjuk, el-
veszítjük,  akkor  ezzel  mindent  elveszí-
tettünk.  Ha csak ebben a földi  életben
reménykedünk Krisztusban, akkor való-
ban  mindenkinél  nyomorultabbak,  szá-
nalomra méltóbbak vagyunk. Akkor ha-

zugság minden prédikáció. Ha Krisztus nem támadt fel, akkor itt valami rettenetes becsapás, hazug-
ság, szörnyű csalás van. És mi van azokkal, akiket „megköveztek, megégettek, szétfűrészeltek, kardél-
re hánytak…”, mi van azokkal, akiket oroszlánok elé dobtak? Lehet így meghalni egy hazugságért? Ha
Krisztus nem támadt fel, akkor ostoba öncsalás a reménység, hazudik, aki vigasztalni próbál, a hit ön-
becsapás, a szeretet nem ér semmit, úgyis véget vet neki a halál…

Hiszed-e Krisztus feltámadását? Ha nem hiszed, mindent elveszítettél. Egyedül küzdesz félelmeiddel,
tanácstalanul bolyongsz az élet útvesztőjében. Bűneid terhét egyedül cipeled, és Isten haragja marad
rajtad. Ha Krisztus nem támadt fel, akkor nincs bocsánat sem. Akkor nincs semmi remény azokkal kap-
csoltban, akik elaludtak, előre mentek. Ha nem hiszed Krisztus feltámadását, akkor elvesztél! Itt, ebben
a földi életben és az örökkévalóban.

Ha hiszed Krisztus feltámadását, akkor mindent megnyertél ebben a hitben. Akkor élő Urad van, aki
melletted áll a gonosszal, bűnnel folytatott küzdelmedben. Békességet ad, mikor háborog a lelked, vi -
gasztal, mikor gyászod van, elűzi félelmedet, ott áll betegágyad mellett. Álmatlan éjszakáidon szerete-
tével vesz körül. A feltámadott, élő Krisztus olyan életet ad neked, amit nem tud megrontani félelem,
szomorúság, csapás, öregedés, még a halál réme sem. Ha hiszed Krisztus feltámadását, mindenre
van erőd a földi életben és ezzel a reménységgel nézel előre: örök életem van! Krisztus él és én is élni
fogok örökké! Ennek csodálatos örömét még a testi halál sem veheti el tőlem!

„Ha  pedig  Krisztus  nem  támadt  fel,  semmit  sem  ér  a  ti
hitetek…” (1Kor 15,17.)

Nemcsak  húsvétnak,  de  egész  éle-
tünknek ez a legfontosabb kérdése:
Hiszed-e a feltámadást? Krisztus fel-
támadását  és  a  te  feltámadásodat?
Pál apostol  egy keresztyén gyüleke-
zetnek írja ezt a levelet. Nem azt kér-
dezi,  jó  emberek  vagytok-e  vagy
rosszak,  jártok-e  templomba,  meg-
tartjátok-e a vallásos szertartásokat,
hiszitek-e,  hogy  van  Isten?  (Jézus
szava szerint ezt az ördögök is hiszik
és rettegnek…) Keresztyén emberek, egyházi vezetők, szolgáló lelkészek, gyülekezeti tagok felé ma is
egyetlen kérdés hangzik: Hiszitek-e a feltámadást? A feltámadott Jézusban hisztek-e?  Életünk múlik
azon, hogy milyen választ adunk erre a kérdésre!



Egy hegymászó szeretett volna feljutni a legmagasabb csúcsra. Mivel a dicsőséget magának akarta,
úgy gondolta, egyedül teszi meg az utat. Sokévi felkészülés után elindult. Telt az idő, este lett. Ahelyett,
hogy éjjeli sátrát elkészítette volna, folytatta a mászást, míg besötétedett. Sűrű éjszaka terült a hegyte-
tőre. A holdat felhők takarták, semmi sem látszott. Ahogy mászott fölfelé – éppen pár lépésre a csúcstól
– megcsúszott. Zuhanni kezdett. A félelmetes percekben életének minden szép és csúnya pillanata le -
játszódott előtte. Arra gondolt, hogy milyen közel van a halálhoz, mikor érezte, hogy erősen megrántja
a kötél, amivel meg volt kötve. Teste a levegőben lógott. Csak a kötél tartotta. Csak annyit tudott kiálta-
ni:

„Istenem, segíts”!
Akkor hang hallatszott az égből: „Mit akarsz, hogy tegyek?”
„Ments meg Istenem!”
„Tényleg hiszed, hogy megmenthetlek?”
„Persze, hogy hiszem!”
„Akkor vágd el a kötelet, amivel meg vagy kötve!”
Egy pillanatra csend lett. Az ember úgy döntött, hogy teljes erejével belekapaszkodik a kötélbe…

A mentőcsapat elmesélte, hogyan találták meg másnap a megfagyott hegymászót. A teste lógott a kö -
télen, amihez oly görcsösen ragaszkodott. Két méterre alatta ott volt a talaj, amit a sötétben nem lá -
tott…

És te? Mennyire ragaszkodsz a kötelékedhez? El mered engedni? Hiszed-e a feltámadást? Hiszed-e,
hogy nem a köteleid mentenek meg téged, hanem Ő, aki érted meghalt és feltámadott?

Ha hiszed Krisztus feltámadását, bátran elvághatod, elengedheted a kötelet. Mindazt, amibe ebben a
földi életben görcsösen kapaszkodsz. Saját kiépített biztonságodat, kényelmedet, vágyaidat, elképzelé-
seidet, megrögzött szokásaidat. Mind elengedheted. Így megnyered az igaz ÉLETET!

„Ámde Krisztus feltámadt a halálból…” (1Kor 15,20.)

Kétezer év óta hangzik a hír: Krisztus feltámadott! Legyőzte a halált! Van egy üres sír, amelynek a ter-
mészet rendje szerint nem szabadna üresnek lennie. Hiszen ebbe a sírba valóságos halottat helyeztek.
De ez a sír üressé vált és erre a tényre ráépíthetjük egész életünket. Erre rábízhatjuk magunkat utolsó
óránkon. Mert aki Jézus sírját üresnek látja, az abban az erős hitben él, és hal meg, hogy egyszer az ő
sírja is üres lesz.

A  keresztségben belénk ültette Isten a  feltá-
madás magját.  Ha engedjük,  és kérjük erre
Istent, ez az új élet erősödik, növekedik, egy-
re  jobban  kiteljesedik  bennünk  a  Szentlélek
munkája  nyomán.  Lelkünk  olyan  lehet  így,
mint egy jól öntözött, gyönyörű, virágzó kert.
Az örök élet  öröme napfénnyel  ragyogja be
életünket: élek, mert az élő Krisztus örökre él-
tet engem.

És ha nem tudjuk hinni a feltámadást? Sem
Krisztus  feltámadását,  sem  miénket,  mert
nem éltük még át? Ha most kételkedő, hitet-

lenkedő, gyakran hitetlenül hívő önmagunkra tekintünk? Akkor gondoljunk arra, hogyan sietett szinte
elsőként a feltámadott Jézus ahhoz a Péterhez, aki őt megtagadta. Azokhoz a tanítványokhoz, akik
gyáván, hűtlenül szétfutottak mellőle. Ahhoz a Tamáshoz, aki azt mondta: csak akkor hiszem, ha látom!
És nem sokkal később ugyanezek a tanítványok az életüket adták ezért a hitükért: Krisztus feltámadott!
Láttuk őt! Találkoztunk vele! És mentek érte a vértanú halálba. Volt és ma is van hatalma az élő Krisz -
tusnak arra, hogy ilyen húsvéti hitet ébresszen bennünk.

Hiszed-e a feltámadást? Akarod-e hinni a feltámadást? Akkor imádkozz a fia számára gyógyulást kérő
apával együtt: „hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben!” Olvasd, hallgasd az Igét, mert
azon keresztül az Élő Krisztus szól hozzád. Menj az úrvacsorai oltárhoz, találkozz vele. Mert ő téged is
be akar és tud tölteni a feltámadáshit örömével és békességével.



A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Bizottságainak
2017. év tervezett programjai:

➢ 2017. január 15. vasárnap 18 óra Ökumenikus Imahét, országos nyitó istentisztelet Kálvin tér 
➢ 2017. január 16. hétfő 13 óra Felügyelő Bizottsági ülés
➢ 2017. január 28. szombat 10-15 óra Világimanap előkészítő konferencia, Női Bizottság
➢ 2017. január 30. hétfő 12 óra Elnökségi ülés
➢ 2017. február 2. csütörtök 12:00 óra Teológiai és Keresztény Egység Bizottsági ülés 
➢ 2017. február 6. hétfő 10:00 óra Theologiai Szemle Szerkesztő Bizottsági ülés
➢ 2017. február 6. hétfő 12:00 óra Missziói Bizottsági ülés
➢ 2017. február 7. kedd 12:00 óra Női Bizottsági ülés
➢ 2017. február 9. csütörtök 12:00 óra Ifjúsági Bizottsági ülés
➢ 2017. február 13. hétfő 10:30 óra Vallásközi és Dialógus Bizottsági ülés
➢ 2017. február 13. hétfő 14:00 óra Október a Reformáció Hónapja Bizottsági ülés
➢ 2017. március 3. péntek 10 óra „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben” c. konferencia, Debrecen (DRHE), Szociál -
etikai Bizottság  
➢ 2017. március 3. péntek Világimanap
➢ 2017. március 10. péntek 13 óra Számvizsgáló Bizottsági ülés
➢ 2017. március 13. hétfő 13 óra Elnökségi ülés
➢ 2017. március 13. hétfő 14 óra Közgyűlés
➢ 2017. március 14. kedd 12 óra Ifjúsági Bizottsági ülés  
➢ 2017. március 22. szerda 15 óra ORH Bizottsági ülés
➢ 2017. április 19. szerda 10:30. Vallásközi és Dialógus Bizottság nyílt ülése. Dr. Hóvári János nagykövet, turkológus
tart előadást „Törökország Európa és Ázsia határán és ennek vallási, politikai és nemzetközi háttere – vallásszabadság
kérdése” címmel.
➢ 2017. április 26. szerda 12:30 óra Női Bizottsági ülés
➢ 2017. május 3. szerda 13:00 óra Elnökségi Ülés
➢ 2017. május 4. csütörtök 10-13 óra Reformációi konferencia, Theologiai Szemle Szerkesztő Bizottság
➢ 2017. május 11. csütörtök 10 óra Kihelyezett Theologiai Szemle Bizottsági ülés, Pünkösdi Teológiai Főiskola
➢ 2017. május 18. csütörtök 10:00-14:00 óra Egyház és Reformáció c. konferencia
➢ 2017. május 22. hétfő 9 óra Kihelyezett Missziói Bizottsági ülés, Dabas
➢ 2017. május 31. szerda Vallásközi és Dialógus Bizottság látogatása a Magyarországi Bahá'í Közösséghez.
➢ 2017. június. 1. csütörtök 14:00 óra Elnökségi ülés
➢ 2017. június 1. csütörtök, 15:00-21:00 óra; Pünkösdi Zenés Vigília
➢ 2017. augusztus 19. szombat 18 óra Szilágyi Dezső téri református templom – Államalapítás előestéjén ünnepi isten-
tisztelet
➢ 2017. augusztus 23-26. (szerda-szombat) Ismerj meg, ismerkedj! Mór - Női Bizottság – Konferencia
➢ 2017. szeptember 4. hétfő 13:00 óra Elnökségi ülés 
➢ 2017. szeptember 20. szerda 10:00 óra „Az igazságos háború elvétől az igazságos békéig” c. konferencia
➢ 2017. szeptember 22. péntek Kihelyezett Vallásközi Dialógus Bizottság ülés, Mohács
➢ 2017. október 1. vasárnap 16:30 Elnökségi ülés (Deák tér)
➢ 2017. október 1. vasárnap 18:00 Deák téri evangélikus templom, Október a Reformáció Hónapja megnyitása.
➢ 2017. október 7. szombat 10:00-15:00 Regionális Női Találkozó Kecskeméten - Női Bizottság. 
➢ 2017. október 8. vasárnap Missziói Nap Dabas
➢ 2017. október 17-21. (kedd-szombat) Kihelyezett Theologiai Szemle Szerkesztő Bizottsági ülés, Wittenberg.
➢ 2017. október 29. vasárnap, 17 óra Reformációi ünnepi záró istentisztelet
➢ 2017. október 31. kedd 17 óra Reformációi Megemlékezés, Reformációi Emlékpark, FASOR
➢ 2017. november 13. hétfő 13:00 Elnökségi ülés
➢ 2017. december 6. szerda 15:00 óra Közgyűlés – 2018. év Költségvetés tervezet elfogadása, Bizottsági elnö-
kök beszámolói.

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 ha-

vonta szeretné megkapni a hírlevelet, akkor a MEÖT e-mail címére küldött levélben adják meg az ő e-mail címét, és a

következő hónaptól eljuttatjuk arra a címre is hírlevelünket!

Testvéri szeretettel: „Az Úr közel!” hírlevél szerkesztői





Egyház és Reformáció Konferencia ― előadás vázlatok:

1. Reformációk, felekezetek, politikai kultúrák Európában
(Dr. Korányi András rektor-helyettes, Evangélikus Hittudományi Egyetem)

A 16. századi reformátori mozgalmak mélységében járták át az európai keresztény civilizációt. Miközben a vallá-
si, egyházi és hitbeli kérdésekben a sokszínűség ellenére is számos alapvető egyezés mutatkozik a reformátori
tanításban, a társadalmi-politikai és kulturális beágyazódásban fontos különbségeket figyelhetünk meg az egyes
irányzatok  között.  Milyen  jellegzetességekben  hatott  a  korabeli  Európa  politikai  széttagoltsága,  megerősödő
nyelvi-kulturális diverzitása a reformációra? Milyen máig ható következményei lettek a kereszténység ekkor kiala-
kuló felekezeti tagozódásának? Hogyan hatott mindez az újkori Európa története folyamán kibontakozó nemzeti
és világnézeti eszmélődésre? A reformáció 500 éves jubileumi évében a kezdetektől máig ható, formáló erők át -
tekintése nemcsak a múlt, de jelen világunk alaposabb megértésében is a segítségünkre lehet.

2. Törekvés az egyetlen egyház felé
(Dr. Kránitz Mihály dékán, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar)

Krisztus egyetlen egyházat alapított, mégis több egyházról beszélünk. Közös Credónkban megvalljuk az  „una,
sancta, catholica et apostolica ecclesia” valóságát ― s ezen immár kétezer éve nem kellett változtatni. Melyek az
egyházi létezés fontos elemei és mikor beszélhetünk krisztusi egyházról, melynek az alapjai az apostoli korra ve -
zethetők vissza? A reformáció eltérő egyházi felfogást is hozott, mely akkor nem tette lehetővé a fogalmak tisztá -
zását. Ma az ökumenikus párbeszéd útján az egyházak Krisztus egyetlen látható közösségének az elérésére tö-
rekszenek.

3. Hit és hatalom. “...a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.”
(Ungvári Csaba rektor-helyettes, Pünkösdi Teológiai Főiskola)

A középkori nyugati kereszténység egységének egyik pillére a pápai primátus volt, amely a reformáció során
megkérdőjeleződött, majd annak következményeképpen felbomlott. Az öt  sola római egyházzal szembeni meg-
hirdetése annak “lelkek feletti” hatalmát kérdőjelezte meg. A római egyház eddigi kizárólagos tekintélye megszűnt
a politikában és a közéletben, mert a hit evangéliumának újrafelfedezése egyben a keresztény szabadság arany -
bullájának meghirdetését is  jelenti.  Az egyedül  a Szentírás;  az egyedül  hit  által;  az egyedül kegyelemből;  az
egyedül Krisztus; és az egyedül Istené a dicsőség olyan hitkiáltvány volt, amely mentén nem csak új gyülekeze-
tek alakultak, hanem a régi egyházban is visszafordíthatatlan reformfolyamatokat katalizált. Vajon milyen aktuali-
tása lehet korunkban az öt solának? Vajon milyen kiáltványt írnának a reformátorok korunk katolikus és protes-
táns felekezeteivel, egyházaival szemben?

4. Mit kezdjünk ma a Reformációval?
(Köntös László főjegyző, Magyarországi Református Egyház)

Ez a kissé provokatív cím arra utal, hogy a Reformáció-érzelmezések történetében 2017. a korábbiakhoz képest
teljesen új helyzetben találja a nyugati keresztyénséget. Míg korábban a keresztyén felekezetek többnyire egy-
máshoz  viszonyítva  értelmezték  önmagukat,  addig  mára  az  egyházias  keresztyénség  brutális  térvesztésével
megjelent egy új viszonyítási pont, a „világ”, ahonnan nézve a keresztyénség egésze, minden korábbi törésvonal
ellenére, egy platformra kerül, s amely nézőpont a Reformáció-értelmezések történetén belül is új kihívást jelent.
A kérdésem az, hogy a ma domináns korszellem tükrében milyen érvényes üzenete lehet a Reformációnak.
Van-e egyáltalán ― az ismert közhelyeken túl ― a Reformációnak az egyháziasság körein kívülre is szóló aktuá-
lis üzenete?

5. Az 1848: XX. törvénycikk jelentősége
(Bereczki Lajos rektor-helyettes, Baptista Teológiai Akadémia)

A reformációt követő századokban folyamatos küzdelem zajlott a vallásszabadság megvalósításáért. Így volt ez
hazánkban is. Egy mérföldkő volt ezen az úton az 1848: XX. törvénycikk, amely „A vallás dolgában” megnevezést
kapta. Ebben először mondták ki:  „E hazában törvényesen bevett minden vallásfelekezetekre nézve, különbség
nélkül, tökéletes egyenlőség és viszonosság állapíttatik meg.” Az előadásban szó lesz az előzményekről, a törvény
létrejöttének hátteréről, az egyházak elképzeléseiről és a vallásügyi törvény végrehajtását célzó törekvésekről.

6. A metodista bibliaértelmezés a reformáció tükrében és a mai ökumenikus összefüggésben
(Csernák István, volt szuperintendens, Magyarországi Metodista Egyház)

A reformációban a Biblia újra a keresztény hit és az élet egyedüli zsinórmértékévé vált. Az anglikán egyházon be-
lüli metodista ébredés 200 évvel a reformáció után továbbvitte ezt a gondolkodást. John Wesley hermeneutikájá -
nak négy alapgondolata van: Biblia, tradíció, tapasztalat és értelem, (a Biblia elsődlegességét mindig is hangsú-
lyozva). Ezeket később „hermeneutikai négyszög”-ként is idézik. Mi az, amit ma tanulhatunk a Bibliáról való gon-
dolkodás, bibliaértelmezés tekintetében a 16. századi reformáció és a 18. századi metodista ébredés történeté-
ből? Milyen lehetőségeket ad a mai ökumenikus bibliaértelmezés az egyházak közötti szeretetközösség erősíté-
sére?




