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1. Bevonulás – prelúdium 
Nagytiszteletű Jancsó Jeromos és Főtisztelendő Merka János 

ünnepélyesen bevonulnak, közben prelúdium. 

Orgonál Sneff János. 

Asztalon: kereszt, kehely, Biblia, gyertya 
 

2. Köszöntés, bevezetés – Polgár Gábor  
A köszöntő szavak után:  

 

KEDVES TESTVÉREK! 

„Ti vagytok erre a tanúk” (Lk 24,48) mondja Jézus tanítványainak, amikor 
azok értetlenkedve, ámulva és hitetlenkedve fogadják megjelenését a 
feltámadás után. A mondat kijelentő és egyszerűnek tűnik. Tartalma 
azonban a keresztény élet és lelkiség egyik legsúlyosabb velejárója. A 
tanítvány egyben tanú. Nem egyszerűen új törvényt és új értékrendet, 
vagy életformát tanúlt a Mestertől, amit tovább kell adnia, hanem 
személyes tanúja annak, hogy a Mester maga az Isten Fia, akinek „adatott 
minden hatalom mennyen és földön” (Mt 28,18). 

A tanítványból, amikor mindez személyes élményévé válik, tanú lesz. 
Tanú a tanúság minden kötelezettségével, felelősségével és 
szenvedésével. Természetesen a tanúság minden örömével is, hiszen jó 
hírt vinni örömteljes dolog még akkor is, ha olykor megpróbáltatással jár. 
 

L: „Egy a Test és egy a Lélek, aminthogy az egy reménységre kaptatok 
elhívást is...” 

MIND: „Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja 
mindeneknek, Ő van mindenek felett, mindenek által és mindenekben” (Ef 
4,4-6) 

L: „Meg van írva, hogy Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon 
fel kell támadnia a halálból, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést, és 
a bűnbocsánatot inden népek között, kezdve Jeruzsálemtől....” (Lk 24,46-
47) 

MIND: Mi vagyunk erre a tanúk. 

L: Feltámadott Krisztus! Te elkísérted a tanítványokat az emmauszi úton. 
Légy mellettünk is hitünk vándorútján, az élet ösvényein, és minden 
találkozásban. Gyújtsd fel bennünk az együttérzés tüzét, hogy be tudjunk 
fogadni másokat, és képesek legyünk meghallgatni őket. Éleszd fel 
bennünk a vágyat, hogy hirdessük Igédet. Az világosítson meg minket, 
hogy szívünk újra égő tűzzel tanúskodjon Rólad. Szentlelked tanítson 
minket az Írások értelmezésére, és nyissa meg szívünket, hogy 
felismerjünk Téged. Adj nekünk bátorságot és alázatot, hogy rajtunk 
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keresztül testvéreink megismerhessenek Téged és mi pedig rajtuk 
keresztül ismerhessünk meg Téged. Ámen 
 

3. Ének – (ref.)  

 
 

4. Közbenjáró és hálaadó imádság – Kiss Magdolna / Schlenker 

Erzsébet  
L: Teremtő és Megváltó Istenünk! Dicsérünk Téged különböző 
közösségeinkért, akik együtt akarják megvallani az életet adó, feltámadott 
Krisztusba vetett hitüket, szóval és cselekedettel. Add, hogy úgy 
növekedjünk ökumenikus elkötelezettségünkben, hogy mind a 
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teremtettségért való hálaadásban, mind az élet közös fenntartásában 
egyek lehessünk. 

MIND: Kyrie eleison/ Uram irgalmazz! 

L: Istenünk, megmutattad Magad életünk történéseiben. Köszönetet 
mondunk, hogy velünk vagy, hogy Fiadat ajándékoztad nekünk, aki 
megmutatja szereteted, és dicsőséged áldásában részesít. Vezesd 
mindazok lépéseit, akik miközben az evangélium tanúi a teljes egységhez 
vezető úton, türelmesen figyelnek más kultúrákra és vallásokra.  

L: Kyrie eleison/ Uram irgalmazz! 

Istenünk, aki sohasem hagysz el minket! Hálát adunk, hogy a két 
tanítvány találkozhatott a Feltámadott Krisztussal az emmauszi úton. Add, 
hogy mi is érezzük Krisztus jelenlétét életünk útján. Hevítsd szívünket, 
add, hogy tanúskodhassunk jelenlétedről Krisztus feltámadásának 
erejével. 

MIND: Kyrie eleison/ Uram irgalmazz! 

L: Istenünk, akitől minden tökéletes ajándék származik! Hálát adunk 
Neked, hogy az idő kezdetétől, nemzedékről nemzedékre sohasem 
szűntél meg tanúkat ébreszteni, akik továbbadták az apostolok hitét. 
Kérünk, hogy hűségesek lehessünk ahhoz a hithez, amivel megbíztál 
minket, és leleményesek lehessünk, hogy együtt fedezhessük fel az 
evangélium új útjait. 

MIND: Kyrie eleison/ Uram irgalmazz! 

L: Együttérzés Istene! Hálát adunk Neked, mert megbékéltetted magaddal 
a világot Fiad keresztje által. Növeld hitünket, hogy Krisztussal, és az Ő 
példáját követve legyen erőnk arra, hogy még hatékonyabban álljunk az 
emberek mellé életükben, szenvedéseikben és halálukban. 

MIND: Kyrie eleison/ Uram irgalmazz! 

L: Istenünk, Benned reménykedünk, és dicsérünk Téged Jézus ígéretéért: 
„Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig” (Mt 28,20). Te 
látod kétségeinket, amelyek szívünket terhelik a keresztény egység felé 
vezető úton. Az 1910. Edinburghi konferencia ökumenikus úttörőit követve 
adj nekünk bátorságot, hogy megszabaduljunk félelmeinktől, és adj 
tisztánlátást, hogy visszanyerjük bizalmunkat akaratod teljesítésében. 

MIND: Kyrie eleison/ Uram irgalmazz! 

L: Ragadj ki minket megosztottságunkból, és állíts oda, ahol látni 
szeretnél minket! Add, hogy ne csak őrzői legyünk örökségünknek, hanem 
eljövendő Országod élő jelei. Add tüzedet, hogy szenvedélyesen tudjunk 
az emberek közötti igazságosságért és békességért cselekedni. Tölts be 
azzal a hittel, reménynyel és szeretettel, amely megtestesíti az 
evangéliumot. Tégy minket eggyé a Szentlélek erejével, hogy elhiggye a 
világ, hogy a Te neved dicsőséges a népek között; hogy így Egyházad 
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hatékonyabban legyen Krisztus teste. Elkötelezzük magunkat 
szeretetedre, szolgálatodra, amikor zarándokként s nem idegenként 

követünk Téged. 

MIND: Ámen 
 

5. Zsoltár (121) – bevezeti Merka János 

Imádkozzuk váltakozva: 1. bal, 2. jobb oldal 

A -nál rövid szünetet tartunk. 
 

1Tekintetem a hegyek felé emelem:   

honnan jön segítség számomra?  
2A segítség az Úrtól jön,  

aki az eget és a földet teremtette.  
3Ő nem engedi, hogy botladozzék lábad,  

nem alszik az, aki őriz téged.  
4Lám, nem alszik, nem pihen,  

aki őrséget áll Izrael felett.  
5Az Úr a te oltalmazód,  

az Úr védelmez jobbod felől.  
6Nappal nem éget a nap,  

s éjjel nem árt neked a hold.  
7Az Úr megóv minden bajtól,  

ő vigyáz életedre.  
8Az Úr megőriz jártadban-keltedben,  

mostantól fogva mindörökké. 
 

6. Ének – DurMolk 
 

Te vagy a fény a szívemben Jézus. 

Add, hogy ne szólhasson bennem a sötét. 

Te vagy a fény a szívemben Jézus. 

Krisztusom jöjj, Te vezess utamon 
 

Krisztus Te vagy a fény a sötétben. 

Add, hogy ne szólhasson bennem a sötét. 

Krisztus Te vagy a fény a sötétben. 

Jézusom jöjj Te vezess utamon. 
 

7. Olvasmány – Hierl Zsuzsanna 
 

8. Tanúságtétel – Hierl Zsuzsanna 
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9. Ének – DurMolk 
 

Jézus életem, erőm, békém, 
Jézus társam, örömöm! 
Benned bízom, Te vagy az Úr, 
már nincs mit félnem, mert bennem élsz! 
Már nincs mit félnem, mert bennem élsz! 

 

10. Olvasmány – Rogge-Solti Katalin 
 

11. Tanúságtétel – Rogge-Solti Katalin 
 

12. Ének – (ref.) 

 
13. Prédikáció – Nt. Jancsó Jeromos 
 

14. Szent csend  
Csendben elmélkedünk, imádkozunk, hallgatjuk a Lélek sugallatait. 

 

15. Ének – DurMolk 
 

Refrén: ||: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, 
  Karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. :|| 
 

Viruló réteken át hűs forrás felé vezetlek, 
pásztorod vagyok, elveszni senkit nem hagyok. 
Karom feléd tárom, kiárad áldásom. 
Nem rejtőzöm el, szívem a szívednek felel 
Amikor úgy érzed, nyomaszt az élet. 
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Refrén: ||: Ne félj, mert megváltottalak,... :|| 
 

Nem taszítalak el amikor vétkezel, 

Irgalmat lelsz a szívemben, örök feléd a hűségem, 

Amerre jársz védlek, nyomodba lépek. 

Nem rejtőzöm el, szeretetlángom átölel, 

Ne félj, ha éjben jársz, hidd, hogy a fény vár rád. 

Refrén: ||: Ne félj, mert megváltottalak,... :|| 
 

16. Hitvallás – bevezeti Merka János 
 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében gyűltünk össze. A mi Urunk, Jézus 
Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje 
összegyűjtött bennünket, hogy hitünket növelje, reményünket erősítse és 
szeretetünket tökéletesítse. A teljes Szentháromsághoz száll ma dicsőítő 
imánk és közösen teszünk tanúságot arról, ami egyesít bennünket a 
hitben. Reformátusok és katolikusok együtt hisszük és valljuk: 
 

Ökumenikus szöveg – imádkozzuk közösen 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek terem-
tőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, 
harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a 
mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 

Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a 
szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök 

életet. Ámen. 
 

17. Vers: Reményik Sándor: Gondolatok az imádkozásról – 

Meggyesi Irén 
 

18. Az Úr imája – bevezeti Jancsó Jeromos 
 

Egyesítsük lelkünket, szívünket, hangunkat a világ minden keresztény 
emberével, amikor úgy imádkozunk, ahogyan Jézus tanította: 
 

Ökumenikus szöveg – imádkozzuk közösen 
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 
vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az 
ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
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A béke jele 
 

L: Békesség veletek 

Mind: És a te lelkeddel 

L: Miután imádkoztunk Istenhez bűneink bocsánatáért, és mi magunk is 
megbocsátottunk egymásnak, forduljunk egymáshoz a béke jelével és 
pecsételjük meg az imádságban, hitben, szeretetben és a teljes közösség 
reménységében való egységünket. 
 

A résztvevők a béke jelével fordulnak egymáshoz.  
 

19. Ének – DurMolk 
 

Tudd, van egy gyertya a szívünkben, 

van kié lobban, van kié nem. 

Mert él az Isten, ki lángra gyújthat 

és meggyógyíthat, ha Benne élsz. 
 

Refrén: Hordozd a gyertyát, lángoljon benned, 

  annyian várják, oly sok szív fáj. 

  Törd át az éjjelt, hadd lássák fényed, 

  tartsd a gyertyát, szükség van rád, 

  óvd a lángját, szükség van rád. 
 

Eltévedt testvér, látod, hogy nem megy, 

ahol kerested, nem égett láng. 

Becsaptak téged, ne add fel kérlek! 

Elszunnyadt gyertyád szikrára vár. 

Refrén: Hordozd a gyertyát... 
 

Istenben bízva a holnap hív ma, 

nézzünk fel együtt most az ég felé. 

Imában kérve, Jézus nevében, 

győzzük le végleg az éjszakát! 

Refrén: Hordozd a gyertyát... 
 

20. Áldás 
 Nt. Jancsó Jeromos 
 

A minden kegyelemnek Istene, aki az Ő örök dicsőségére hívott el minket 
a Jézus Krisztusban, Ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, 
szilárdakká és állhatatosakká.  

Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. 
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 Ft. Merka János 
 

Áldjon meg titeket az Isten minden mennyei áldással, tegyen mindig 
szentté és tisztává színe előtt. Árasszon el bőkezűen mennyei 
ajándékaival, oktasson az igazság szavával, neveljen az üdvösség 
evangéliumával, és töltsön el mindig titeket testvéri szeretettel. 
Krisztus, a mi Urunk által.  

 Mind: Ámen. 
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú + és a 
Szentlélek. 

 Mind: Ámen.  
 

21. Himnusz 
 

22. Felszólítás adakozásra, meghívás agapéra – Polgár Gábor 
 

23. Kivonulás, Postludium – DurMolk 
 

Múlnak az évek, s mi egyet újra lépünk már,  
lehull a hó, de tudjuk eljön majd a nyár. 
||: Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk, 
egy boldogabb világról álmodunk. :|| 
Békesség Istene! Adj békét minden nap nekünk! 
Vigasztaló, élj mindig, minden nap velünk! 
||: Szerető, jó Atyánk, országod köztünk jöjjön el, 
Szent templomod szívünkben építsd fel! : :|| 

 

Szeretet fénye, lángja áradjon ránk,  
ne szűnjön kérni az Istent a szívünk, a szánk: 
||: Jöjjön a földre igazi béke! :|| 
Imából, áldozatból országok, népek között,  
az emberek között, lélek és lélek között, az ég és föld között. 
Jöjjön már végre igazi béke! Jöjjön a földre igazi béke! 

 

Múlnak az évek, s mi egyet újra lépünk már,  
lehull a hó, de tudjuk eljön majd a nyár. 
||: Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk, 
egy boldogabb világról álmodunk. :|| 
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