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2022. május 1. 

1. Köszöntés, hirdetések 

2. Ének: Térj be vendég hozzám 

 

Lelkész: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Gyülekezet: Ámen.  



3. Zsoltár 

Az ÚR szeretetével tele van a föld, 

igéjével alkotta a mennyet, 

és minden seregét Lelke erejével. 

Örüljetek az ÚRnak, ti, igazak, 

az igaz ajkán szépen zeng a dicséret. 

Adjatok hálát az ÚRnak citeraszóval, 

tízhúrú lanttal dicsőítsétek! 

Énekeljetek neki új éneket, 

szépen zengjenek hangszereitek! 

Mert az ÚR beszéde igaz, 

és mindent hűségesen cselekszik. 

  

4. Imádság 

5. Igeolvasás (Jn 10,11–16) 

6. Apostoli hitvallás 

 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek 

teremtőjében.  

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 Atya Isten 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. 

 



7. Ének: Elveszett bárányod vagyok 

 

8. Igeolvasás  (Ez 34,11–16) 

9. Igehirdetés 

10.  Imádság 

 



11. Ének: Himnusz az égi-földi kenyérről 

 
 

12.  Bűnvallás és feloldozás 

 

Közös bűnvalló 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. 

 

Úrvacsorai liturgia 

 



13. Ének: Nagy király! 

 

14. Miatyánk 

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 



 

 

15. Úrvacsoravétel (közben Taizéi énekek) 

 

Várj, és ne félj, az Úr vár rád, Várj és ne félj, hű szívvel, várj!  

*** 

Ó, halld meg Uram, ó halld meg imám, hívlak jöjj, válaszolj! 

Ó, halld meg Uram, ó halld meg imám, jöjj és figyelj reám! 



*** 

Te vagy a fény a szívemben Jézus, add, hogy ne szólhasson bennem a 

sötét! 

Te vagy a fény a szívemben Jézus, Krisztus jöjj, Te vezess utamon! 

*** 

Gyújts éjszakánkba fényt, hadd égjen a soha ki nem alvó tűz, a ki nem 

alvó tűz! 

Gyújts éjszakánkba fényt, hadd égjen a soha ki nem alvó tűz, a ki nem 

alvó tűz! 

*** 

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!   

 

16. Áldás 

 

 

 



17. Záróének: A keresztfánál 

 


