
Apostoli köszöntés
„Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, és aki 
volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónja előtt 
vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszü-
lött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, 
aki szeret minket, és vére által megszabadított bűne-
inktől, aki országa népévé tett minket, papokká Isten, 
az ő Atyja előtt: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-
örökké. Ámen.” (Jel 1,4–6)**

kezdő ének
95,1 – „Jertek, örvendjünk mindnyájan”

Főnek
373,1–8 – „Jövel, teremtő Szentlélek”

Fohász
„Áldjad, lelkem, az Urat! Uram, Istenem, igen nagy 
vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél. (…) Ha kiárasz-
tod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és meg-
újítod a termőföldeket. (…) Áldjad, én lelkem, az Urat! 
Dicsérjétek az Urat!” (Zsolt 104,1.30.35)
„A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a 
földet alkotta.” (Zsolt 124,8)

lekció
Jn 14,12–31 vagy Ez 37,1–14 vagy Ézs 65,17–25

imádság
Mindenható, örökkévaló Úristen, mennynek-földnek, 
minden láthatónak és láthatatlannak bölcs és hatal-
mas Teremtője: Pünkösd napján áldunk, magaszta-
lunk és dicsőítünk Téged a megígért Vigasztaló, az 
igazság Lelke elküldéséért, kitöltéséért, hogy általa 
megújítottad és megújítod az egész földet, elvezetsz 
minden igazságra, Krisztus-hitet gerjesztesz ben-
nünk, és nem hagysz bennünket árván.

Örvendezünk Előtted, Urunk és Istenünk, hogy el-
hívott és megváltott népedet összegyűjtötted és ma is 
összegyűjtöd, köszönjük, hogy Tiéd az egyház, Tiéid 
vagyunk mi magunk is, függetlenül attól, hogy kik 
voltunk egykor. Hálaadással köszönjük, hogy töret-
lenül gondoskodtál és gondoskodsz arról, hogy Igéd 
hirdettessen ebben a világban, valamint azt is meg-
cselekszed, hogy megértsük üzenetedet. Köszönjük, 
hogy nem küldesz el üresen a Te színed elől, hanem 
mindig, minden érdemünkön felül meggazdagítasz, 
hosszútűrésed és szereteted, jóságod és kegyelmes-
séged véget nem ér, hanem körülölel és felsegít ben-
nünket.

Hálaadással köszönjük magyar református egyhá-
zunkat és közösségünket, gyülekezeteinket és gyü-
lekezetünket is, hogy a mi nyelvünkön is segítségül 
hívhatunk, énekben és imádságban magasztalhatunk 
Téged, valamint hirdethetjük és hallgathatjuk éltető 
beszédedet országunkban, a Kárpát-medencében és 
szerte a világon. 

Megismerjük és bűnbánattal mondjuk, hogy sok-
szor megfogyatkozott, megingott a hitünk, a bizal-
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munk, a hűségünk, megtorpantak lépteink, erőtlenné 
tettük fogadásainkat, félvállról vettük ígéreteidet, di-
csőséged helyett saját dicsőségünkre éltünk és saját 
dicsőségünket kerestük. Bocsásd meg, kérünk, üres 
és hiteltelen szavainkat, amikor mi magunk, egyhá-
zunk, a Te keresztyén néped nem megfelelően képvi-
seltük és képviselte e világ előtt a Te országodat, és az 
egyházból is csak annyit láttunk és láttattunk, hogy az 
egy emberi erőlködésből fenntartott tucatszervezet.

Kérünk Téged, jóságos Atyánk, Szentlelked által 
cselekedd és erősítsd meg, vidd véghez ma is csodái-
dat, hatalmadat, irgalmasságodat rajtunk, bennünk 
és általunk. Gyengeségeinken és erőtlenségünkön, 
ürességünkön és hiányainkon is ragyogtasd fel nagy-
ságodat, tetteidet, hogy ekként hordozhassuk és hir-
dethessük e világban, a mi időnkben nagy neved di-
csőségét. Teremts ott életet, ahol csak pusztulás van; 
épülést ott, ahol romlás van; hitet ott, ahol önhittség 
uralkodik; világosságot ott, ahol a sötétben botorkál-
nak; kiutat ott, ahol tévelyegnek és eltévednek; örömet 
és vigasztalást ott, ahol a keserűség, a gyászkönny, az 
elveszettség az egyetlen jövőkép.

Kérünk Téged, mindenható Urunk, hogy nyisd meg 
Igédnek világát, add Szentlelkedet, hogy felismerjük a 
helyes és a helytelen, az igaz és a hamis közötti kü-
lönbséget, mindenekfelett azonban akaratodat, ame-
lyet velünk és általunk akarsz véghezvinni. 

Urunk, Istenünk Jézus Krisztusért, Megváltónkért 
kérünk, fogadd kedvesen hódolatunkat és szolgála-
tunkat, Őérte irgalmazz nekünk, aki Veled és a Szent-
lélekkel egyazon hatalomban és dicsőségben él és 
uralkodik most és minden időben, örökkön-örökké. 
Ámen.

igehiRdetés előtti ének
370,1–2 – „Jövel, Szentlélek Úristen”

igehiRdetés

textUs
ApCsel 2,1–13

RáFelelő ének
370,3 – „Ó, mi édes Vigasztalónk”

imádság
Szentlélek Isten, szeretetnek, örömnek, békességnek, 
türelemnek, szívességnek, jóságnak, hűségnek, sze-
lídségnek, önmegtartóztatásnak Lelke, hisszük és 
valljuk, hogy akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 
Élő Lélek, kérünk Téged, hogy vezérelj bennünket, 
egyházunkat, gyülekezeteinket, elöljáróinkat, testvé-
reinket az igazság, fiúság, szentség, egyetértés útján.
Irgalmasság Lelke, könyörgünk Hozzád, adj vidám, 
örvendező, reménykedő szívet mindannyiunknak.

Vigasztaló Lélek, kérünk Téged, add erődet, bátorí-
tásodat, mindeneket betöltő egyedüli vigasztalásodat 
a bánkódóknak, szenvedőknek, gyászolóknak, akik 
közöttünk vannak ezen az istentiszteleten is, vagy 
otthonaikban, betegágyaikon, száműzetésükben, 
nyomorúságaik között várják, hogy megnyíljanak az 
egek, és igazságot, békességet, vigasztalást kapjanak. 

Bölcsesség Lelke, kérünk Téged, hogy add meg a 
belátás, értés, továbblátás mennyei ajándékait azok-
nak, akik néped és népünk, közösségeink előtt járnak. 
Kérünk Téged, szolgáidat és tanúidat küldd szerteszét 
e világba, falvainkba és városainkba, szórványokba és 
a többség által kitaszítottak, kiszorítottak közé is.

Bőségnek Lelke, kérünk Téged, töltsd be gazdagon 
az éhezőket, nélkülözőket, szomjazókat, hiányokat 
szenvedőket. 

Békességnek Lelke, könyörgünk Tehozzád, hogy 
látogasd meg és hatalmaddal állj az üldözöttek mellé, 
akiket Krisztusért, hitünkért üldöznek és öldökölnek. 
Kérünk Téged, hogy a háborúságot szenvedőket is Te 
öleld körül, bárhol is éljenek e világon. Ez órán külö-
nösen könyörgünk kárpátaljai hittestvéreinkért és 
felebarátainkért, akik szívét és lelkét, életét a halál és 
a háború szele rémíti, fenyegeti. Könyörgünk magun-
kért, életünkért, mindennapjainkért is, add meg a bé-
kességet nekünk is, a bolyongókat, tévelygőket pedig 
vezesd vissza az igazság ösvényére.

Szentlélek Úristen, ne távozz el tőlünk, hanem tarts 
meg hitben, hűségben, engedelmességben, Te báto-
rítsd és erősítsd szívünket, életünket, szavainkat, hi-
tünket. Szeretet Lelke, hallgass meg, kérünk, hiszen 
nem szolgai félelemmel, hanem a fiúság Lelke által 
kiáltjuk Krisztusért: Abba, Atyánk. Ámen.

miatyánk

Adakozás hirdetése

himnusz 

áldás
„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi 
elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor 5,17)

„A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, 
és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket 
teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus 
Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket; és ő 
meg is cselekszi azt.” (1Thessz 5,23–24)

záRó ének
378,1–7 – „Adjunk hálát mindnyájan”

(Összeállította a Generális Konvent 
Liturgiai Bizottsága)


