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Liturgus: 

Köszöntés saját szavakkal. 

 

Gyülekezeti dicsőítő ének:  68. Kegyelemből léphetünk be… 

Kegyelemből léphetünk be szent jelenlétedbe.  

Nem saját érdemeinkből, csak Jézus vérével. 

Jelenlétedbe hívsz most, hívsz, ó, Uram.  

Kegyelem által vezérelsz, jövünk hozzád, Uram! 

//: Minden törvényszegésünket elvetted,  

A Bárány drága, szent vérével mostál meg! :// 

 

Gyülekezeti dicsőítő ének: 115. Titkok Istene vagy… 

Titkok Istene vagy, rejtély minden utad, mégse félek, ha Te vezetsz. 

Hogyha eltévedek, kezed visszavezet, mindig gondomat viseled. 

 

Segíts látnom azt az ösvényt, ami feléd tart! Segíts hallanom a hangod a viharban! 

 

Mert Te hű vagy, soha el nem hagysz, Rád bízhatom az életem. 

Titkok Istene, csodás tanácsos bölccsé teszel és tanítasz. 

Fel nem foghatom a Te terveid, de Te lépésenként vezetsz. 

Jóságod velem van nap, mint nap. 

 

KÖNYÖRGÉS TISZTA SZÍVÉRT  

 

Liturgus:  

Mindenható Istenünk! Nyitott szívvel állunk most szent színed előtt, hiszen te minden 

gondolatunkat és kívánságunkat ismered, semmi nincs elrejtve előtted. Tisztítsd meg, 

kérünk, szíveinket és gondolatainkat, hasd át azokat Szentlelkeddel, hogy teljes 

szeretettel ragaszkodhassunk hozzád, és szent nevedet méltóképpen magasztalhassuk! 

A mi Urunk Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Ámen.  

 

 

TANÍTÁS  

 

Lelkész:  

(Felolvassa a János evangéliuma 15. részének 1-8. versét.)  

Kedves Testvérek! Jézus Krisztus arra hívott el minket, hogy életünk a bűntől szabad és 

Istennek szentelt legyen. Amikor a Szentlélek által részesei lettünk az új szövetségnek, 

amelynek közbenjárója a mi Urunk Jézus Krisztus, új életet nyertünk. Urunk saját 

vérével pecsételte meg ezt a szövetséget, hogy az örökké megálljon.  



A szövetség egyik oldalán Isten ígérete áll. Ő mindazt el akarja végezni bennünk és általunk, 

amit Jézus Krisztusban, hitünk elkezdőjében és bevégzőjében számunkra felkínált. 

Tudjuk, hogy ígéretei most is megállnak, mert nap mint nap megtapasztaljuk jóságát és 

kegyelmének megbízható voltát.  

A szövetség másik oldala pedig a mi elkötelezettségünk, hogy többé nem magunknak akarunk 

élni, hanem annak, aki minket annyira szeret, hogy önmagát adta értünk. Arra hívott el 

bennünket, hogy neki szolgáljunk, és ezáltal eljövetelének célja megvalósulhasson.  

Odaszánásunk megújításának különös lehetősége az, ha az Úr asztalához járulunk. Ma azzal a 

kifejezett szándékkal jöttünk össze, hogy örömmel és ünnepélyesen megújítsuk az Úrral 

kötött szövetségünket, ahogyan azt atyáink is tették nemzedékeken át.  

Isten irgalmasságára és az elhívatásunk reménységére emlékezve vizsgáljuk meg magunkat a 

Szentlélek világosságában, hogy felismerhessük hitünk és cselekedeteink hiányosságait, 

kudarcait.  

Megemlékezve mindarról, amit ez a szövetség jelent, szánjuk oda újra magunkat Istennek!  

 

Gyülekezeti ének: 321. Nagy irgalomban részesedtem… - 1. vsz. 

Nagy irgalomban részesedtem, én elveszett, érdemtelen. 

Csodálom ezt, hisz’ gőgös szívem vakon nem vágyott rá sosem. 

De most mindegyre zeng dalom: Légy áldva, drága irgalom! Légy áldva, drága 

irgalom! 

 

 

IMÁDAT  

 

Lelkész:  

Imádjuk az Atyát, a szeretet Istenét, aki teremtett, megtart és hordoz mindnyájunkat. 

Örökkévaló szeretettel szeret bennünket. Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy 

felismerhessük dicsőségét Jézus Krisztusban.  

Gyülekezet:  

Ó, jó Atyánk, most téged áld a szívünk hálatelten. Csodáljuk jobbod munkáját, e földön és a 

mennyben. Ég s föld szavadra állt elő, mert tőled árad szent erő, ki állhat néked ellen? 

Lelkész:  

Magasztaljuk a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, aki habár gazdag volt, szegénnyé lett 

értünk. Jót cselekedett, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Megkísértetett 

mindenben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Engedelmes volt halálig, mégpedig a 

keresztfa haláláig. Halott volt, de most él örökkön örökké. Megnyitotta a mennyek 

országát mindenki számára, aki hisz őbenne, és Istennek jobbján ül az Atya 

dicsőségében.  

Gyülekezet:  

Úr Jézus Krisztus életünk, Te Isten egyszülöttje, hogy eltöröljed sok bűnünk, leszállottál e 

földre. Itt értünk adtad életed, keresztre vitt a szeretet, légy hát imádva érte!  

 

 

 



Lelkész:  

Örvendezzünk a Szentlélek közösségében, az élet urában és forrásában, aki által Krisztus 

családjába születtünk és testének tagjaivá lettünk. Bizonyságtétele tesz bizonyossá 

bennünket. Bölcsessége tanít minket. Ereje által leszünk erősekké. Ő kész arra, hogy 

többet cselekedjen, mint azt mi kérni vagy elgondolni tudnánk.  

Gyülekezet:  

Szentlélek Isten, szállj le ránk! Ez szomjas lelkünk vágya. Hozz népednek vigasztalást, hisz 

nálad nélkül árva! A szívünk töltsd be teljesen, szent templomoddá hadd legyen, hol ég 

a hála lángja. Ámen. 

Liturgus:  

Csendes imádság  

Lelkész:  

Ámen.  

 

 

HÁLAADÁS  

 

Liturgus:  

Istenünk, szerető édesatyánk, minden jónak forrása! Kegyelmes voltál hozzánk életünk minden 

idejében. Hálát adunk szeretetedért és jóságodért, amellyel betöltötted napjainkat. 

Köszönjük, hogy mindeddig elvezettél bennünket.  

Gyülekezet:  

Te adtad nekünk életünket és értelmünket, hogy élhessünk ebben a világban, amely 

dicsőségeddel teljes. Megörvendeztettél rokonainkkal és barátainkkal. Felebarátaink 

keze és szeretete által szolgáltál nekünk.  

Liturgus:  

Utánad való vágyakozást ébresztettél szívünkben, és békességeddel ajándékoztál meg. 

Megváltottál, és Jézus Krisztusban drága szolgálatra hívtál el minket. Kijelölted 

helyünket a Szentlélek közösségében és egyházad bizonyságtevői szolgálatában.  

Gyülekezet:  

A sötétségben világosságunk voltál, szükségünkben és kísértéseinkben kősziklánk és 

menedékünk, boldog óráinkban az örömnek Lelke, és szolgálatunkban drága jutalom.  

Liturgus:  

Akkor is gondoltál ránk, amikor elfeledkeztünk rólad. Megkerestél bennünket, ha menekültünk 

előled. Bocsánatoddal jöttél elénk, amikor visszatértünk hozzád.  

Gyülekezet:  

Minden hosszútűrésedért és kegyelmednek gazdagságáért legyen áldott a te szent neved, ó 

Isten! Ámen.  

 

Gyülekezeti ének: 321. Nagy irgalomban részesedtem… - 2. vsz. 

Isten haragját érdemeltem, de megkegyelmezett nekem: 

Megengesztelt magával engem, Úr Jézus, drága véreden. 

Irgalmas karja nyúlt felém, bár ellensége voltam én. Bár ellensége voltam én. 

 



BŰNVALLÁS  

 

Liturgus:  

Vizsgáljuk meg életünket Isten előtt, alázatosan megvallva bűneinket, és vigyázva szívünkre, 

nehogy önmagunkat is megcsalva kizárjuk magunkat a vele való közösségből.  

Imádkozzunk! Atyánk, Istenünk! Szeretett Fiadban megmutattad nekünk az élet útját. 

Szégyenkezve valljuk meg, hogy milyen vonakodva tanultunk tőle, és mily 

ellenkezéssel követtük őt. Megszólítottál és hívtál bennünket, de mi nem figyeltünk 

szavadra. Felragyogtattad előttünk szépségedet, de mi vakok voltunk meglátni téged. 

Embertársaink által kinyújtottad felénk kezedet, de mi elmentünk melletted. Nagy 

jóságodért csekély hálával fizettünk. Változhatatlan szeretetedre méltatlanok vagyunk.  

Gyülekezet:  

Kérünk, bocsásd meg istentiszteletünk szegénységét, felületes és önző imádságainkat, 

állhatatlanságunkat és hitetlenségünket, a közösség és a kegyelmi eszközök megvetését, 

Krisztusról szóló hitvallásunk elmaradását, képmutatásunkat, és hogy útjaidat 

szándékosan nem ismertük fel.  

Lelkész:  

Bocsásd meg, hogy időnket eltékozoltuk és ajándékaiddal visszaéltünk. Bocsásd meg, hogy 

gonosz cselekedeteinket kimagyaráztuk és felelősségünket nem vállaltuk. Bocsásd meg, 

hogy nem voltunk készek arra, hogy a gonoszt jóval győzzük meg, és visszariadtunk a 

kereszt hordozásától.  

Gyülekezet:  

Bocsásd meg, Istenünk, hogy olyan kevés embert értünk el szereteteddel. Bocsásd meg, hogy 

olyan könnyen tudomásul vettünk igazságtalanságot és szenvedést, ha az nem 

bennünket érintett. Bocsásd meg, hogy szívünk olyan dolgokhoz ragaszkodott, amik 

elválasztanak embertársainktól, hogy nehézzé tettük a felebaráti közösséget magunk 

körül, hogy meggondolatlanul ítélkeztünk, elhamarkodva kárhoztattunk, és nehezen 

bocsátottunk meg.  

Liturgus:  

Bocsásd meg, ha a közösséget nem méltattuk arra, hogy áldozatot hozzunk érte, ha szívünkben 

haragot tápláltunk egymás iránt, ha nem kerestük a megbékélést egymással, ha a 

bűnösök büntetését kívántuk, és keveset törődtünk a megmentésükkel.  

Gyülekezet:  

Irgalmazz nekünk, és bocsáss meg, Urunk!  

Lelkész:  

Csendes imádságban hozzuk személyes bűnvallásunkat Isten elé!  

A gyülekezet csendben imádkozik.  

Lelkész, liturgus és a gyülekezet:  

Teremts bennem tiszta szívet, ó, Uram. És az erős lelket újítsd meg bennem. Teremts bennem 

tiszta szívet, ó, Uram. És az erős lelket újítsd meg bennem. Kérlek, ne vess el a Te orcád 

elől. Szentlelked ne vond meg tőlem. Támogass az engedelmesség lelkével, 

szabadításod örömét add nekem!  

 

 



Lelkész:  

Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság és 

nincs benne semmi sötétség. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a 

világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére 

megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat 

csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: 

megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól (1János 1,5.7-9). 

 

Gyülekezeti ének: 178. Itt van Isten köztünk… 1-2. vsz. 

Itt van Isten köztünk; jertek őt imádni, hódolattal elé állni! 

Itt van a középen; minden csendre térve Ő előtte hulljon térdre! 

Az, aki hirdeti, és hallja az Igét: adja néki szívét! 

 

Itt van Isten köztünk; Ő, kit éjjel nappal angyalsereg áld, magasztal. 

Szent, szent, szent az Isten! Néki énekelnek a mennyei fényes lelkek. 

Ó, Urunk, Halld szavunk, ha mi, semmiségek áldozunk tenéked! 

 

Igeolvasás (lekció) – Ézs 40,1-11 

 

Gyülekezeti ének: 178. Itt van Isten köztünk… 3-4. vsz. 

Csodálatos Felség, hadd dicsérlek téged; hadd szolgáljon lelkem néked! 

Angyaloknak módján színed előtt állván bárcsak mindig orcád látnám! 

Add nékem mindenben Te kedvedben járnom, Istenem, királyom! 

 

Általjársz Te mindent; rám ragyogni engedd életadó, áldott lelked! 

Mint a kis virág is magától kibomlik, rá ha csöndes fényed omlik: 

Hadd, Uram, boldogan fényességed látnom, s országod munkálnom! 

 

Rövid igehirdetés – Ézs 40,12-31 

 

Gyülekezeti ének: 178. Itt van Isten köztünk… 5-6. vsz. 

Egyszerűvé formálj belső lelkiképpen, békességben, csöndességben. 

Tisztogasd meg szívem: tisztaságod lássam, Lélekben és igazságban. 

Szívemmel Mindig fel – szállhassak sasszárnyon: csak Te légy világom! 

 

Jöjj és lakozz bennem: hadd legyen már itt lenn templomoddá szívem, lelkem! 

Mindig közellévő: jelentsd Magad nékem ne lakhasson más e szívben; 

Már itt lenn, Mindenben, csakis Téged lásson, leborulva áldjon! 

 

 

A SZÖVETSÉG MEGÚJÍTÁSA  

 

Liturgus:  

Most pedig, szeretteim, szabad elhatározással szánjuk oda magunkat Istenünknek, a Szövetség 

Urának, és vegyük magunkra Krisztus igáját!  



Krisztus igáját magunkra venni azt jelenti, hogy szív szerint készek vagyunk elfoglalni azt a 

helyet és szolgálatot, amit ő jelölt ki számunkra, és nem keresünk más jutalmat rajta 

kívül. Krisztusnak sok olyan szolgálata van, amit be kell tölteni, némelyik könnyű, 

mások nehezek, némelyik tisztességet szerez, a másikért esetleg lenéző megvetéssel kell 

szembesülnünk. Némelyek természetes adottságainknak vagy érdekeinknek is 

megfelelnek, másokra alkalmatlannak érezzük magunkat. Van, amelyekben Krisztusnak 

és magunknak is tetszésére lehetünk. Másokban csak úgy lehetünk Krisztus követői, ha 

magunkat megtagadjuk. Mindezekhez erőt pedig az Úr Krisztusban ígéri nekünk az 

Isten, aki minket megerősít. 

Fogadjuk el tehát az Isten szövetségét! Szövetségre akarunk lépni az Úrral, és az ő erejében 

bízva elhatározzuk: erről az útról soha vissza nem fordulunk! Őszintén bízva 

kegyelmében, és ígéreteire támaszkodva adjuk át újra magunkat Istennek!  

Lelkész:  

Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, mennyei szent Atyánk! Krisztusban elhívtál bennünket, hogy 

kegyelmed szövetségének részesei legyünk. Örömmel vesszük magunkra az 

engedelmesség igáját, és irántad való szeretetből elkötelezzük magunkat arra, hogy 

tökéletes akaratodat keressük és cselekedjünk. Nem vagyunk többé a magunké, hanem 

a tied. 

Lelkész, liturgus és gyülekezet:  

Nem vagyok többé a magamé, hanem a tied. Állíts oda, ahová akarsz! Rendelj a mellé, aki 

mellé akarsz! Hadd dolgozzak, hadd tűrjek akaratod szerint! Használj, vagy állíts félre 

céljaid szerint! Emelj fel a te nevedért, vagy alázz meg a te nevedért! Tölts meg, üresíts 

meg! Legyen meg mindenem, vagy ne legyen semmim! Szabad elhatározásomból és 

teljes szívemből mindent jótetszésedre és kezedre bízok.  

És most, dicsőséges és magasságos Isten, Atya, Fiú, Szentlélek: te az enyém vagy és én a tied. 

Úgy van, így legyen! Fogadalmamat erősítsd meg a mennyben, ahogyan ezt a földön 

megcselekedtem! Ámen.  

 

Gyülekezeti ének: 257. Amint vagyok csak úgy jövök… 1.vsz.   

Amint vagyok, csak úgy jövök, nem az erő, de szent erőd,  

A véred mos le minden bűnt, Isten Báránya, ím jövök! 

 

 

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA  

 

MEGHÍVÁS  

Lelkész: 

Krisztus, a mi Urunk mindazokat asztalához hívja, akik szeretik Őt, akik komolyan bánják 

bűneiket, és arra törekszenek, hogy békességben éljenek egymással.  

 

NAGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG  

Lelkész:  

Emeljük fel szívünket!  

 



Gyülekezet:  

Fölemeljük az Úrhoz!  

Lelkész:  

Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek!  

Gyülekezet:  

Méltó ez és igaz!  

Lelkész:  

Valóban méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk neked, 

mindenható Istenünk és Atyánk. A te képmásodra teremtettél minket, és élet leheletét 

lehelted belénk. Amikor elfordultunk, és szeretetünk csődöt mondott, a te szereteted 

megingathatatlan maradt. Megszabadítottál a rabságból, szövetséget kötöttél velünk, 

hogy Istenünk legyél, és szóltál hozzánk a próféták által.  

Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdő egész egyházaddal 

együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük szent neved 

dicsőségét. 

Szent vagy te, és áldott a te Fiad Jézus Krisztus. Lelked felkente őt, hogy örömhírt vigyen a 

szegényeknek, szabadulást hirdessen a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, 

hogy szabadon bocsássa a megkínzottakat, és hirdesse az Úr kegyelmének esztendejét. 

Gyógyította a betegeket, enni adott az éhezőknek, és együtt evett a bűnösökkel.  

Az ő szenvedéssel való megkeresztelkedése, halála és feltámadása által életet adtál 

egyházadnak, megszabadítottál minket a bűntől és haláltól, és új szövetséget kötöttél 

velünk víz és a Lélek által.  

Amikor az Úr Jézus felment a mennybe, megígérte, hogy velünk lesz a világ végezetéig a te 

igéd és Szentlelked erejében.  

 

A lelkész felemeli a kenyeret:  

Azon az éjszakán, melyen értünk adta önmagát, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, 

tanítványainak adta, és ezt mondta: „Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely tiértetek 

adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”  

 

A lelkész felemeli a kelyhet:  

Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, tanítványainak adta, és 

ezt mondta: „Igyatok ebből mindnyájan, ez a kehely az új szövetség az én véremben, 

amely tiértetek és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, 

valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre!”  

 

Lelkész, liturgus és a gyülekezet:  

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 kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert 

tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

  

 



A KENYÉR MEGTÖRÉSE  

Lelkész: 

Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk. A 

kenyér, amelyet megtörünk, a Krisztus testével való közösségünk.  

A hálaadás kelyhe, amelyet megáldunk, a Krisztus vérével való közösségünk.  

 

Gyülekezeti ének: 257. Amint vagyok csak úgy jövök… (instrumentális)   

 

 

A KENYÉR ÉS A KEHELY KIOSZTÁSA  

 

Liturgus: 

Örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked ezért a szent titokért, Amelyben önmagadat adtad 

nekünk. Add, hogy Szentlelked erejével indulhassunk a világba, hogy önmagunkat 

adjuk másokért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.  

 

Gyülekezeti ének: 276. Eldőlt a szívemben… 1. vsz. 

Eldőlt a szívemben: követem Jézust. 3x 

Nincs visszaút, Nincs visszaút. 

 

Lelkész: 

Hirdetések. 

 

 

ÁLDÁS  

 

Lelkész:  

A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy 

bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ámen. (Róma 15,13)  

 

Gyülekezeti ének: 276. Eldőlt a szívemben… 2. vsz. 

Ha nincs is társam itt, követem mégis Őt. 

Ha nincs is társam itt, követem Jézust. 

Ha nincs is társam itt, követem mégis Őt, 

Nincs visszaút, Nincs visszaút! 

 

 

 


