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IGEI KÖSZÖNTÉS: 

GYÜLEKEZETI ÉNEK:

GYÜLEKEZETI ÉNEK:: 

�Uram, te voltál hajlékunk nemzedékr�l nemzedékre. 
Miel�tt hegyek születtek, miel�tt a föld és a világ 
létrejött, örökt�l fogva mindörökké vagy te ó, Isten!" 
(Zsolt 90,1-2)
�Kegyelem nektek és békesség Istent�l, a mi Atyánktól 
és az Úr Jézus Krisztustól." (2Kor 1,2) Ámen.

89. zsoltár 1. verse � �Az Úrnak irgalmát örökké 
éneklem�"

370. dicséret 1-3. verse � �Jövel, Szentlélek Úr Isten�"

ISTEN RENDELÉSE: 

Hallgassátok meg, Testvéreim, Isten rendelését, 
ahogyan azt Ézsaiás könyvének 55. részében, a 6-7. 
versekben olvassuk: 
�Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok 
segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a b�nös, és 
gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert 
irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani." 
(Ézs 55,6-7) Ámen. 

B�NVALLÁS:

Jöjjetek, tegyünk vallást b�neinkr�l a szent és 
kegyelmes Isten színe el�tt. Imádkozzunk! 
Urunk, könyörülj rajtunk kegyelmeddel, Istenünk, 
töröld el h�tlenségünket nagy irgalmaddal! Teljesen 
mosd le rólunk b�neinket, és vétkeinkt�l tisztíts meg 
bennünket! Egyedül ellened vétkeztünk, azt tettük, amit 
rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az 
ítéleted. Ne vess el orcád el�l bennünket, Szentlelkedet 
ne vedd el t�lünk! Megvalljuk el�tted, sokszor nem 
voltunk kíváncsiak a te prófétai útmutatásodra. 
�Vétkeztünk �seinkkel együtt, b�nt, gonoszságot 
követtünk el. Bocsáss meg nekünk! Segíts meg minket 
Urunk, Istenünk és gy�jts össze a népek közül, hogy 
hálát adhassunk szent nevednek és dics�ítve 
magasztalhassunk téged." (Az 51. és a 106. zsoltár 
alapján.) Ámen.

KEGYELEMHIRDETÉS:

Halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az � Igéje által: 
�Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz �benne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a 
világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön 
a világ általa."  (Jn 3,16-17) Ámen.

GYÜLEKEZETI ÉNEK:

105. zsoltár 1-3. verse � �Adjatok hálát az Istennek�"

OLVASOTT IGE 

Ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése 
jöjjön Istent�l, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat 
mindeneket. Övé a hatalom és a dics�sség most és 
örökkön örökké. Ámen.

EL�FOHÁSZ: 

Zsolt 104,1-18  

LEKCIÓ 1.: 

254. dicséret 1. verse � �Mindenkoron áldom az én 
Uramat�"

GYÜLEKEZETI ÉNEK: 

Mindenható, örökkévaló Úristen, mennynek és földnek, 
minden láthatónak és láthatatlannak bölcs és hatalmas 
Teremt�je! Örvendezünk El�tted, hogy ma hálát 
adhatunk Neked a Szentlélek kiáradásának áldásaiért. 
Köszönjük, hogy a világ kezdetét�l a világ végezetéig az 
egész emberi nemzetségb�l Szentlelked és Igéd által az 
igaz hitben megegyez�, örök életre kiválasztott 
gyülekezetet gy�jtesz magadnak, amit oltalmazol és 
megtartasz.
Áldunk Krisztusunk, hogy sok küzdelmes történelmi 
korszakban,  h�t lenkedések,  e lgyávulások és 
elnyomások között is meg�rizted gyülekezeteinket és 
velünk voltál. Ajándék számunkra, hogy drága 
anyanyelvünkön hívhatunk segítségül, hogy énekben 
és imádságban magasztalhatunk Téged, valamint 
hirdethetjük és hallgathatjuk éltet� beszédedet a Kárpát-
medencében és szerte a világon. Növeld hitünket 
keresztyén küldetésünkben, és er�síts meg az 
evangélium hirdetésére!
Könyörgünk Hozzád, töltsd ki Szentlelkedet népünkre, 
hogy üdvösséges önismeretre jussunk: forduljunk el 
attól, ami vesztünket okozza és merjük rábízni az 
életünket a Te irgalmas szeretetedre. Gyomlálj ki 
közülünk minden pártosságot, ellened való lázadást és 
egymás közötti viszályt. Szólj hozzánk Igédb�l, hogy 
megnyíljon el�ttünk a megújulás útja, és áldás 
lehessünk ebben a világban. Add, hogy egy szívvel és 
egy lélekkel valljuk: �Jézus Krisztus Úr az Atya Isten 
dics�ségére." Az � nevében kérünk, hallgasd meg 
imádságunkat. Ámen.

IMÁDSÁG: 

Róm 8,18-30

LEKCIÓ 2.: 

IGEHIRDETÉS EL�TTI ÉNEK:

372. dicséret 1. verse: �Könyörögjünk az Istennek 
Szentlelkének�"

ISTEN SZÍNE ELÉ ÁLLÁS



Textus: Róm 8,26-30 

Hálát adunk Neked Urunk Jézus Krisztus, hogy hirdetett Igédet meger�síted a sákramentumok pecsétjével is és ezzel 
kiábrázolod a Veled és egymással való egységünket: �Mert egy a kenyér, egy test is vagyunk sokan, mert mindnyájan az 
egy kenyérb�l eszünk. Mert egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, és mindnyájunkat egy reménységre hívtál el." 
Hálaadással emlékezünk meg arról is Istenünk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék tet�led száll alá, a 
világosság Atyjától. Fogadd el, amikor ezért önmagunkat ajánljuk fel el�ször a Te dics�séged és felebarátaink javának 
szolgálatára. Szavainkkal és életünkkel szeretnénk Jézus Krisztus nevér�l vallást tenni a mindennapi élet 
istentiszteletében, ezért küldetésünk betöltéséhez Szentlelked erejét kérjük. Fogadd el hálánk jeleként felajánlott 
adományainkat is egyházad javára és országod építésére. Ámen!

Az úrvacsorai hálaadó imádság végéhez illeszked� kötött részhez ajánljuk zárásként: 

(Összeállította a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága)

HIRDETETT IGE
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