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A GYÜLEKEZET KÖSZÖNTÉSE
A SZENTLÉLEK HÍVÁSA

Gy: gyülekezet

I. Ünnepélyes kezdet

Üdvözlés – Kondor Péter evangélikus püspök, a Deák téri gyülekezet lelkésze

Püspök: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen veletek,
Gy: és a Te lelkeddel.
Püspök: Az Atya, + a Fiú és a Szentlélek nevében.
Gy: Ámen.
Kórusének

Bevezetés – Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, az Ökumenikus Tanács
főtitkára

Minden imahétnek van jellegzetessége. Az imaheti anyagot összeállító indonéz
testvérek azt kérték, hogy idén egy cédulát készítsünk elő minden résztvevő számára. Az istentisztelet során arra kérjük a gyülekezetet, gondolkodjanak el azon,
hogyan köteleződhetnek el az igazságosság, az irgalom és az egység egy konkrét
cselekedete mellett. Majd arra szólítjuk őket, hogy írják le a kartonra saját konkrét vállalásukat. A felajánlás alatt összegyűjtjük és a kereszt alá helyezzük. Az
istentisztelet végén ezeket szétosztjuk a távozók között, hogy mindenki imádkozhasson a másik által vállalt feladatért.

Énekelt imádság. Ezalatt ülünk vagy térdelünk.

2. „Keressetek buzgón, és megtaláltok!”
Téged keresünk, Uram, hogy bűn s átok
Erőt ne vegyen mi rajtunk, légy nékünk
Égi utunk, igazságunk, életünk!

3. „Zörgessetek buzgón Isten ajtaján!”
Elfáradtunk, Uram, e világ zaján;
Ó, nyisd meg az égi béke szép honát,
Add, hogy zenghessünk örök halleluját!

II. Imádság Szentlélekért – Kocsis Fülöp, görög katolikus metropolita

Metropolita: Szentlélek, az Atya Isten ajándéka a Jézus Krisztus által, lakozz
bennünk, nyisd meg szívünket, és segíts, hogy figyeljünk szavadra.
Gy: Szentlélek Isten, szállj le ránk!
Metropolita: Szentlélek, Isteni szeretet, az egység és szentség forrása, mutasd
meg nekünk az Atya szeretetét!
Gy: Szentlélek Isten szállj le ránk!
Metropolita: Szentlélek, szeretet tüze, tisztíts meg minket, végy el szívünkből,
közösségeinkből és a világból minden megosztottságot, és tégy eggyé minket
Jézus nevében!
Gy: Szentlélek Isten, szállj le ránk!
Metropolita: Szentlélek, erősítsd hitünket Jézusban, aki valóságos Isten, és valóságos ember, aki megosztottságunk bűneit vitte a keresztre, és feltámadásában
közösséggé tett minket.
Gy: Szentlélek Isten, szállj le ránk!
Metropolita: Atya, Fiú, Szentlélek, lakozzál bennünk, hogy a szeretet és szentség
közösségévé válhassunk! Tégy eggyé benned, aki élsz és uralkodsz örökkön örökké.
Gy: Ámen

III. Bűnvalló imádság – Dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök

Püspök: Szeretett testvéreim! Valljuk meg az Úr előtt, hogy vétkeztünk, és kérjük
bocsánatát, hogy imádságunk kedves legyen Isten előtt.
Könyörülő Istenünk! Arra választottál ki bennünket, hogy nyájad pásztorai legyünk. Bocsáss meg nekünk, ha olykor féltünk nyíltan megvallani hitünket!
Szent Fiad, Jézus arra tanított, hogy igazságosan cselekedjünk. Tudjuk, hogy
szolgálatunkban olykor igazságtalanul bánunk a ránk bízottakkal: előnyben részesítjük a hozzánk közel állókat, vagy azokat, akik magasabban vannak a társadalomban; nem törődünk az idegenekkel, a szegényekkel és a peremre
szorultakkal; félünk megvédeni az elnyomottat; nem megfelelően kezeljük az
egyház erőforrásait. E cselekedetek miatt egyesek elfordultak egyházadtól.
Gy: Urunk, irgalmazz nekünk.
Püspök: Szerető Istenünk! Nyájadként gyűjtöttél össze bennünket. Szent Fiad,
Jézus arra tanított, hogy szeressük egymást, hiszen ez mutatja, hogy tanítványaid
vagyunk. Megvalljuk, hogy nem tudunk a szeretet parancsa szerint élni, mert
vetélytársnak tekintjük más egyházak tagjait; ellenségesek vagyunk egymással
szemben, és késedelmesek a megbocsátásra; csak önös érdekeink vezérelnek;
nem veszünk tudomást testvéreink szükségleteiről; ellenségesen kezeljük azokat,
akik nem osztják nézeteinket. Ilyen viselkedéssel csak a válaszfalakat magasítjuk
egymás között.
Gy: Urunk, irgalmazz nekünk.
Püspök: Kegyelmes Istenünk!
Azzal bíztál meg bennünket, hogy közös otthonunk az igazság helye legyen mindenki számára. Odaadó szereteteddel esőt adsz az igazaknak és a hamisaknak,
és Jézusban arra tanítasz, hogy személyválogatás nélkül szeressünk. Megvalljuk,
hogy nem tudjuk ezt a tanítást követni: tiszteletlenek vagyunk embertársunkkal
szemben; hamis dolgokat terjesztünk a közösségi oldalakon; részt veszünk a társadalmi összhang megbontásában. Életmódunk kockázatos következménye,
hogy a világ terméketlen ugarrá válhat, ahol már nem sarjad igazság az egész
teremtettség számára.
Gy: Urunk, irgalmazz nekünk.
Püspök: A mindenható Isten irgalmazzon nekünk, bocsássa meg bűneinket, és
vezessen az örök életre.
Gy: Ámen.
Kórusének

IV. Isten igéjének hirdetése

Igeolvasás: Lk 11,37-44 – Papp János, baptista egyházelnök
Orgonajáték

Szentbeszéd: Lk 11,37-44 – Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

2. Bölcs terveit megérleli, Rügyet fakaszt az ág.
Bár mit sem ígér bimbaja, Pompás lesz a virág.
Ki kétkedőn boncolja őt, Annak választ nem ád,
De a hívő előtt az Úr Megfejti önmagát.

3. Ne félj tehát, kicsiny csapat, Ha rád felleg borul:
Kegyelmet rejt, s belőle majd Áldás esője hull.
Bízzál az Úrban, rólad ő Meg nem feledkezik,
Sorsod sötétlő árnya közt Szent arca rejtezik.

Igeolvasás: 5Móz 16,18-20 – Dr. Khaled László, metodista szuperintendens

Orgonajáték

Igehirdetés: 5Móz 16,18-20 – Dr. Szabó István, dunamelléki református püspök,
a Zsinat lelkészi elnöke

Kórusének

Apostoli Hitvallás, bevezeti – Pataky Albert, pünkösdi egyházelnök
Orgonajáték

V. Elköteleződés, hogy só és világosság legyünk – Papp János, baptista egyházelnök

Egyházelnök: Hallottuk Isten igéjét, amit tisztelünk és kincsnek tartunk, és az
Ige egy asztalának vendégei voltunk mindannyian. Ezt a szent isteni szót visszük
a világba, mert egy a küldetésünk: a föld sójává és a világ világosságává kell
válnunk, és hirdetnünk kell az Úr csodálatos tetteit. Közös küldetésünk jeleként
hívjuk azokat, akik szívesen előrejönnek, és megízlelik a csipetnyi sót, és meggyújtják saját gyertyájukat az oltárról vett lánggal. Akik ezt megteszik, azokat
bátorítjuk, hogy az istentisztelet végéig tartsák égve gyertyájukat.
VI. Felajánlás – Kondor Péter, evangélikus püspök

Püspök: „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az Úr! Csak
azt, hogy élj törvény szerint, törekedj a szeretetre, és légy alázatos Isteneddel
szemben”. (Mik 6,8) Elkötelezzük magunkat az igazság cselekedetei mellett.

Kegyelmes Istenünk! Te megmutattad nekünk könyörületedet és gondviselésedet
az egész teremtett világ iránt. Szereteted arra késztet, hogy felajánljuk vállalásainkat, amelyekben arra kötelezzük magunkat, hogy igazságosan cselekszünk,
teljes szívbéli szeretettel mások iránt, kulturális, etnikai és vallási hátterüktől
függetlenül. Fogadd most el felajánlásainkat, és formáld azokat tettekké egyházad egysége érdekében. Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében és a Szentlélek ereje
által kérünk, akik veled együtt élnek és uralkodnak örökkön örökké.

Megkérjük a segítőket, hogy a kiosztott lapocskákat gyűjtsék össze a kosarakba
és az ének alatt helyezzék el a kijárathoz. Kérjük a Testvéreket, hogy az istentisztelet végén vegyenek egy lapot és imádkozzunk más kéréséért.
(A segítők összegyűjtik a lapocskákat és a kijárathoz viszik)

2. Tisztítsd meg ajkad oltárról vett szénnel,
Rútat ne illess, mit a lelked szégyell!
Jót cselekedjél mindenekkel bőven
Minden idődben!

3. Új teremtés vagy: vetkezd le a régit!
Ördög ha üldöz, e világ ha rémít,
Csak meg ne hátrálj, maradj meg az újban,
Véled az Úr van!

4. Tisztítsd meg szíved, Krisztus szent egyháza,
Urunk, miattad pogány ne gyalázza!
S hogy megtartassál, nosza, újulj végre,
Szent papi népe!

VII. Közbenjáró imádságok – Steinbach József, református püspök

Püspök: Imádkozzunk együtt az Úrhoz az egyházért és az egész emberiségért.
Szigetekről és óceánokról száll hozzád dicséretünk, ó Isten, élet Teremtője.
Hegycsúcsokon és völgyekben dicsérünk téged, ó Isten, világ Megváltója. Minden nép nyelvén hálát adunk neked, ó Isten, test és lélek vigasztalója. Eléd járulunk terheinket és reményeinket hozva. Kérünk téged:
Gy: Istenünk, hallgasd meg imádságunkat és add nekünk szeretetedet!
Püspök: Könyörgünk azokért, akik igazságtalanságot szenvednek. Biztass minket, hogy szószólóik legyünk, és erősítsük őket a reménységben. Könyörgünk
azokért, akik igazságtalanságot cselekszenek. A te jóságod töltse be szívünket,
és tegyen a szabadság és a béke követeivé. Könyörgünk minden emberért és
minden közösségért, akik kiállnak az igazság mellett. Hadd cselekedjünk igéd
szerint, igazságosan. Kérünk téged:
Gy: Istenünk, hallgasd meg imádságunkat és add nekünk igazságodat!
Püspök: Könyörgünk az egyház látható egységéért. Vezess bennünket, hogy betöltsük Jézus imádságát, hogy egyek legyünk, és együtt munkálkodva tanúskodjuk országodról. Kérünk téged:

Gy: Istenünk, hallgasd meg imádságunkat és add, hogy forró szeretettel
munkáljuk az egységet!
Püspök: Hálát adunk a sokféle színért, kultúráért, szokásért, amely körülvesz a
világban. Szereteted által egyesíts sokféleségünkben. Segíts, hogy közös erőfeszítéssel védelmezzük az életet, és világunkat az egész emberiség igazságos és
békés lakhelyévé tegyük. Kérünk téged:
Gy: Istenünk, hallgasd meg imádságunkat és add nekünk békédet.

Imádság az üldözött keresztényekért – Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész,
az Ökumenikus Tanács főtitkára
Mindenható Mennyei Atyánk! Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra
teremtetted. Rábíztad a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is. Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen
hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek biztonságban élhessenek országukban,
háború és félelem nélkül, építve az Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban és a hivatásukban – ahogyan ezt a szolgálatot Fiad, Jézus Krisztus megmutatta nekünk. Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás,
a kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke. Add, hogy minden ember a saját
hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak. Add, hogy elhagyott otthonaikba
hazatérhessenek az emberek és felépíthessék lerombolt templomaikat. Add, hogy
ne az erőszak, a gyűlölet vezesse szent Fiad vére által megváltott emberiséget,
hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Ámen
Gy: Ámen
Miatyánk – Magyar Péter Marius, ortodox esperes

Esperes: Amikor a tanítványok megkérdezték Jézust hogyan imádkozzanak, Ő
így válaszolt: amikor imádkoztok, ezt mondjátok: „Mi Atyánk...”
A béke jelét adjuk egymásnak.
Esperes: Az Úr békessége legyen Veletek mindenkor,
Gy: és a Te lelkeddel.
Esperes: Fogjunk kezet egymással a béke jeleként!

Kórusének

Elbocsátó áldások: református püspök, johannita káplán, anglikán és ortodox
főpásztorok, bíboros.

Himnusz
Orgonajáték, a szolgálattevők kivonulása

Az ökumenikus imahét adományaival a Kárpátalján
és a Kárpátokon túl élő testvéreinket támogatjuk.

