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aPOSTOli köSzöNTÉS: 
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól 
és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében! 
Ámen.

FENNÁlló ÉNEk:
66:1 – „Örvendj egész föld az Istennek…”

NaGYÉNEk:
370:1–3 – „Jövel, Szentlélek Úristen, Töltsd bé szívein-
ket épen…”

ElőFOhÁSz:
A mi segítségünk és istentiszteletünk megáldása  
Istentől jön, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szenthá-
romság, egy, igaz, örök Isten. Neki legyen dicsőség 
most és örökkön örökké! Ámen.

lEkció:
ApCsel 2,1–11

ElőiMa:

Egyház Ura, Jézus Krisztus!

Magasztalunk, hogy Te jelekkel és csodákkal, sokféle 
erővel és a Szentlélek ajándékaival áldottál meg ben-
nünket, hogy egymásra találjunk, hogy Rajtad keresz-
tül Isten népévé formálódjunk. Üdvösségünk Uraként 
hódolunk Előtted, és áldjuk háromszor szent nevedet! 

Áldunk örök szándékodért, hogy Te nem magányos 
keresztyéneket akarsz magad mellett tudni, hanem 
mindenkor közösségre hívsz magaddal és egymással. 
Örül a mi szívünk, hogy belevontál minket is ebbe a 
közösségbe. Köszönjük Neked, hogy a mi nyelvünkön 
is hangzanak nagyságos dolgaidról az igék, és hall-
hatjuk, befogadhatjuk örömhíredet. 

Bűnbánattal mondjuk ki, és színed előtt elismerjük, 
mert látjuk és érezzük: több az egyház, mint aminek 
látszik, s amivé tettük. Bocsáss meg nekünk, hogy 
torzítjuk hamis kegyességgel és nagyra töréssel, ha-
talomvággyal és pénzéhséggel. Szabadíts meg mind-
ezektől minket! 

Hálát adunk Neked, hogy Rád tekintve, belülről lát-
hatjuk igazán, több az egyház, mint aminek látszik, s 
amivé tettük. Tedd maradandóvá bennünk a felisme-
rést, hogy az egyház a mi időnkben is titokzatos va-
lóság. Tanítgass, nevelj minket is, hogy átragyogjon 
Isten valósága a jogi szervezeten, a régi szertartáso-
kon, a máshol is előforduló életszabályokon, s legyen 
otthonná, hajlékká, tápláló-nevelő-befogadó élettérré 
a gyülekezeteink sora szerte a Kárpát-medencében és 
a nagyvilágban. 

Fordítsd vissza áldásodat gyülekezeteinkre, amelyek 
áldanak Téged, és szolgálnak Neked adottságaik sze-
rint. Munkáld közöttünk a szentek egyességét és végy 
el a szívünkből minden szűkkeblűséget, féltékenysé-
get, szektás gondolkodást. 

Adj méltó egyházkormányzókat, hűséges presbitere-
ket, aktív gyülekezeti munkatársakat, hogy készséggel 
és örömmel, a többi tag javára és üdvösségére egészen 
odaszánjuk magunkat a Te szolgálatodra.

Hallgass meg bennünket, Urunk! Ámen.

iGEhiRdETÉS ElőTTi ÉNEk:
170. – „Jövel, ó áldott Szentlélek...” 

TExTUS:
Jn 14,8–17



iGEhiRdETÉS UTÁNi ÉNEk:
377:3 – „Szakaszd el hát most is szívünket, minden  
érzésünket a sok hiábavalóságtól…”

UTóiMa:

„Ó Urunk, mi Urunk, mily felséges a te neved az egész 
földön!” 

Köszönjük, hogy rácsodálkozhatunk a Te nagyságod-
ra, páratlanságodra és hatalmadra. Légy áldott, hogy 
Belőled, az élet forrásából gördült ki a teremtés, az 
emberiség útja, benne népünk évezredei és azon be-
lül a mi személyes sorsunk. Köszönjük megtartó, hor-
dozó szeretetedet, amely szoros gyűrűként összetart, 
egymás felé terel, s nem enged végképp széthullani. 
Köszönjük Szentlelkedet, az igazságnak és a vigasz-
talásnak a Lelkét, akinek mellénk állása biztatás az 
árvaságban, a szétszórattatásban és a szétszakított-
ságban is.

Urunk! Jó nekünk tudni, hogy minden ellenkező lát-
szat és híresztelés ellenére Te határozod meg ma is a 
történelem menetét, Te vagy Ura az eseményeknek, s 
az ember csupán szerény szereplője annak. Egyedül-
álló ez az irányítás, köszönjük Neked! 

Urunk! Akaratérvényesítésed meghökkentő eszköztá-
rából ma is jöjj segítségünkre, hogy a csodálkozásból 
hit legyen, rád hagyatkozás és élet. Add, hogy őszin-
tén tudjuk kérni: hadd maradjunk mi Tebenned, s lás-
sunk rá arra a gondviselő Atyára, aki elküldte a Fiút, s a 
pünkösdi Lélek által mondhassuk együtt: legyen meg 
a Te akaratod! 

Urunk! Arasznyi életünket látva, törékenységünket, 
mulandóságunkat érezve, megvalljuk: Rád szoru-
lunk. „Micsoda az ember, Urunk?” Micsoda az ember, 
Nélküled?! A bennünket körülvevő fenyegetettségek, 
válságok irdatlan aránytalanságaiban még fontosabb 
nekünk a Te velünk kötött szövetséged. Köszönjük, 
hogy Teveled mégis egyensúly jöhet létre az életünk-
ben és ebben a világban. Urunk, köszönjük, hogy Te 
nem feledkeztél el rólunk. Kicsiségünk alázatra tanít, 
méltóságunk öröme pedig az, hogy Te idefordultál 
hozzánk. Ez a legnagyobb fordulat a történelemben, 
a teremtésben, az életünkben. 

Csodálatos nekünk annak tudása, hogy Te gondot 
csinálsz magadnak a betegségeinket, hiányossága-
inkat, magányunkat látva, s közeledsz, hogy könnyet 
törölj, hogy kiegészíts és éppé formálj, és jössz, hogy 
társaságodba végy. Csodálatos nekünk, hogy Te jössz 
a halál árnyékának völgyében járókhoz, hogy ma-
gadhoz vedd a megfáradtakat, a gyógyíthatatlano-
kat, mert Nálad örök élet a folytatás. Vigasztalj ben-
nünket, ha mi csak utána nézhetünk kedveseinknek. 
Láttasd meg velünk is a folytatást, és éreztesd meg 
velünk feltámasztó, életformáló erődet gyászban és 
veszteségben.

Hálaadással mondunk köszönetet azért a csodálatos 
számontartásért, amellyel körülveszed nemzetünket 
és benne magyar református anyaszentegyházunkat. 
Add, hogy ne legyünk unalmas, rutinos tolmácsai, 
továbbadói az Igének, hanem legyünk a Te ingyen 
kegyelmeden, hűséges szereteteden, áldásaidon cso-
dálkozni tudó emberek, telve hálaadással, magaszta-
lással, melletted megmaradni akarással! Lelked által 
segíts erre bennünket a Krisztus Jézus érdeméért,  
Istenünk! Ámen. 

Miatyánk

adakozás hirdetése

himnusz

zÁRó ÉNEk:
200:1–6 – „Ó, maradj kegyelmeddel mivelünk, Jézu-
sunk…”

ÁldÁS: 
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet! 
Ámen. 

(Összeállította a Generális Konvent 
Liturgiai Bizottsága)


