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Magyar nyelvű konfirmáció 

2022. június 5., pünkösdvasárnap 

 

ORGONAJÁTÉK, BEVONULÁS 
KÖSZÖNTÉS, HIRDETÉSEK 

 

2. Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk, De küzd 
értünk a hős vezér, Kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? 
Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, Ő a mi 
diadalmunk. 
 

ZSOLTÁR 
IMÁDSÁG 

IGEHIRDETÉS 
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2. Kiket szívedre öleltél Már a szent keresztségben, Isten 

gyermekévé tettél, Hogy új életük legyen: Add, hogy sose feledjék 

A te kegyelmed jelét, Velük kötött szövetséged, S híven 

kövessenek téged! 

 

3. Te bátorítsd, te vezéreld Nyájadat Szentlelkeddel! Keresd meg, 

aki eltévedt, Aki fáradt, emeld fel! És a kísértésben majd Erőd 

adjon diadalt, Bűnbánónak drága véred Megújulást, békességet! 

 

4. Tested-véred vacsorája Drága étel és ital: Benne nagy 

kegyelmed várja Népedet javaival, Hogy az örök ünnepen Boldog 

hálaénekben Mind együtt dicsérjünk téged, És együtt áldjuk 

hűséged! 
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Erősít
sd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk,  

és ne hagyd el népedet, kezeid alkotását!  
Erősítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk,  

és tartsd meg, akiket megváltottál véred árán!   
Erősítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk,  

és egyesítsd híveidet békességben!  
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak  

és a Szentléleknek,  
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor  

és mindörökkön-örökké. Ámen. 
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2. Hős erő tőled árad Megállni győztesen. Ős ellenségünk támad 
És kísért szüntelen. Védd Krisztus harcosát, És add, hogy bátran 
küzdve, Rabszolgaságra, bűnre Ne adja meg magát! 
 
3. Az egész kerek földet Te tartod kezedben. Te formálsz át 
kőszívet, Hogy hússzívvé legyen. Add, hogy a szeretet És béke 
összekössön, S mind e világon győzzön A gyűlölet felett. 
 
4. Jöjj, tölts be szívet-házat Hit tiszta fényével! Teveled áldás árad, 
Új élet sarjad fel. Jöjj, áldott Szentlélek! Jöjj, AtyaFiú Lelke, Hogy 
szüntelenül zengje Erődet új ének! 

 

Gyónó imádság 
Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és 
embertársaim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok 
jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok 
méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád 
fordulok mégis: nincs más reménységem. Szent Fiadért, az 
Úr Jézus Krisztusért kérlek: légy hozzám irgalmas, és 
bocsásd meg minden bűnömet. Ámen. 
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