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AZ ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET RENDJE
A szolgálattevők bevonulása orgonakísérettel, a kezükben Biblia.

A GYÜLEKEZET KÖSZÖNTÉSE A SZENTLÉLEK HÍVÁSA

L: lelkész
Gy: gyülekezet

I. Preludium (előkészület)

Ünnepélyes kezdet
Üdvözlés – Snell György püspök, a Bazilika plébánosa

Püspök: Az Atya, + a Fiú és a Szentlélek nevében.
Gy: Ámen
Püspök: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a
Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
Gy: és a Te lelkeddel.

Bevezetés – Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának főtitkára

Az imaheti anyagot összeállító karibi testvérek azt kérték, hogy idén egy feltűnő
Bibliát vigyünk a templomba és tegyük le a templom/gyülekezeti helyiség
kitüntetett helyére és a szentírási szövegek felolvasása az istentisztelet során
végig ebből történjen. Szükség van még három láncra is, amelyeket a
szolgálattevők hoznak és a Biblia mellé helyezik. A láncok a rabszolgaság, az
emberi méltóságtól való megfosztottság és a rasszizmus kifejező jelképei. A bűn
hatalmának jelképei is, amely elválaszt minket Istentől és egymástól. Ezeket a
szimbolikákat lehet az Imahét során alkalmazni a gyülekezetekben.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa közös döntése alapján ettől az évtől kezdve az Ökumenikus
Imahét országos nyitó istentiszteletének vasárnapján az üldözött keresztényekért
való imádság vasárnapja is lesz. Ezen a mai istentiszteleten is így gondolunk az
üldözött keresztény testvéreinkre szerte a világban.

II. Megnyitás

Imádságra való felhívás
L: Mindenható Isten, add lelkünkbe az egység leheletét, amely felismeri
sokféleségünket.
Gy: Adj lelkünkbe toleranciát, amely szeretettel fogadja a másikat, és közösséggé
formál minket.
L: Add nekünk Lelked tüzét, amely egyesíti mindazt, ami részekre szakadt és
meggyógyítja azt, ami beteg.
Gy: Add kegyelmedet, amely legyőzi a gyűlöletet, és megszabadít minket az
erőszaktól.
L: Add az élet leheletét, amely meghátrálásra készteti és legyőzi a halált.
Gy: Áldott legyen a kegyelem Istene, aki Atya, Fiú, Szentlélek, és Aki mindent
újjá tud teremteni. Ámen
Bűnvallás és Kyrie – Kocsis Fülöp, görög katolikus metropolita

Metropolita: Nem a rabszolgaság lelkét kaptuk, hogy újra féljünk. Kérjük Isten
kegyelmét, bízva Isten jobbjának megmentő hatalmában!

Gy: Urunk, könyörülj rajtunk!
Metropolita: Ments meg, Urunk, az olyan rendszerektől, amelyek aláássák az
emberi méltóságot, és a rabszolgaság új formáit erőltetik ránk!

Gy: Urunk, könyörülj rajtunk!
Metropolita: Ments meg, Urunk, az olyan döntésektől, és cselekedetektől,
amelyek szegénységgel, kirekesztéssel, hátrányos megkülönböztetéssel sújtják
testvéreinket!

Gy: Urunk, könyörülj rajtunk!
Metropolita: Ments meg, Urunk, a félelemtől és a gyanakvástól, amely elválaszt
minket egymástól, és határokat szab reménységünknek és a gyógyulásnak!

Gy: Urunk, könyörülj rajtunk!
Metropolita: Az Úr a mi erősségünk és megváltásunk. Isten, aki megszabadított
minket, vezessen minket a szentség lakóhelyére!

Gy: Ámen.

III. Isten igéje, olvasmányok:

2Móz 15,1-21 – Dr. Khaled A. László, metodista szuperintendens

Orgonajáték

Mt 25,31-46 – Papp János, baptista egyházelnök

Szentbeszéd, Mt 25,31-46 alapján – Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érsek

Kórusének

Igehirdetés, 2Móz 15,1-21 alapján – Steinbach József, dunántúli református
püspök, a MEÖT elnöke
Orgonajáték

IV. Apostoli Hitvallás, bevezeti – Pataky Albert, pünkösdi egyházelnök

2. Sebeidnek nagy voltáért, Engedj kedves áldozatért,
Drága, szép piros véredért, Kit kiöntél e világért.
3. Reád bíztam én ügyemet, Ó Jézusom, én lelkemet,
Megepedett bús szívemet, Szegény, árva, bús fejemet.
4. Irgalmazz meg én lelkemnek, Ki vagy ura mennynek-földnek,
Könyörgök csak Felségednek, Én megváltó Istenemnek.
5. Mutass, Jézus kies földet, Lakásomul adj jó helyet,
Ez életben csöndességet, Jövendôben üdvösséget.

Imádság az egységért és az üldözött keresztényekért – Dr. Fabiny Tamás,
evangélikus elnök-püspök

Püspök: Örök Istenünk, arra hívsz minket, hogy szívesen fogadjuk be magunk
közé az idegent. Segíts nekünk a Szentlelkeddel, hogy testvérként élhessünk, és
add, hogy a Te országod igazságában mindenkivel békében éljünk. Jézus
nevében imádkozunk Hozzád ezért, örök Istenünk.
Gy: Hallgass meg minket, Szeretet Istene! Hallgasd meg kiáltásunkat!
Püspök: Kegyelmes Istenünk, vezess minket közel az üldözött keresztényekhez.
Mutasd meg nekik általunk is, hogy látod kínjukat, és hallod kiáltásukat. Hadd
legyen a Te egyházad egységes, könyörületes és bátor abban, hogy azért a napért
munkálkodjon, amikor senki sem lesz az üldözés áldozata, amikor mindenki
szabadon békés és méltóságteljes életet élhet.
Gy: Hallgass meg minket, Szeretet Istene! Hallgasd meg kiáltásunkat!
Püspök: Istenünk! A Te mennyei kegyelmeddel gyógyíts meg minket testileg és
lelkileg is. Adj nekünk tiszta szívet és világos elmét, hogy dicsőséget adhassunk

szent nevednek. Add, hogy az egyházak elérjék azt a közös célt, hogy
megszentelődjön a te néped Jézus Krisztus által, aki Veled, a Szentlélekkel
egységben él és uralkodik örökkön örökké.
Gy: Hallgass meg minket, Szeretet Istene! Hallgasd meg kiáltásunkat!
Püspök: Istenünk, aki magad vagy a remény és a vigasztalás! Jézus
feltámadásával legyőzted az erőszakot a kereszten. Népedként kérünk, lehessünk
látható jelei annak, hogy az erőszak vereséget szenved ebben a világban. Most
is ezt kérjük feltámadott Urunk nevében.

Gy: Hallgass meg minket, Szeretet Istene! Hallgasd meg kiáltásunkat!
Püspök: Mindenható Istenünk! Te adj erőt és bátorságot egyházadnak, hogy
folyamatosan hirdesse az igazságosságot és az irgalmasságot, még az
igazságtalan uralom és elnyomás idején is. Amikor Krisztusban való egységünket
ünnepeljük, a te Szentlelked legyen velünk, hogy mások szükségleteire is
figyelemmel legyünk.
Gy: Hallgass meg minket, Szeretet Istene! Hallgasd meg kiáltásunkat!

Imádság az egységért és az üldözött keresztényekért – Dr. Frank Hegedűs,
anglikán esperes

Esperes: Urunk, Istenünk! Alázatosan kérünk, hogy a te kegyelmed által az
egyházak az egész világon békességed eszközei legyenek. A Te követeid és
küldötteid egységben jelenjenek meg a megosztottságban élő népek között.
Szenteltessék és dicsőíttessék meg a Te neved. Ámen.

Gy: Hallgass meg minket, Szeretet Istene! Hallgasd meg kiáltásunkat!

Imádság az egységért és az üldözött keresztényekért (arabul) - Paul Sayah,
maronita pátriárkai vikárius

Imádság az egységért és az üldözött keresztényekért (angolul) – Dr. David
Hamid, anglikán segédpüspök

O God of all the nations, in your providence you willed that your Church be
united to the suffering of your Son. Look with mercy on your servants who are
persecuted for their faith in you. Bring your wisdom upon the leaders of the
nations to work for peace among all peoples. May your Church, united in one
holy bond of truth and peace, witness to your love among all. Through Christ
our Lord. Amen.

Nemzetek Istene: Gondviselésed által egyesíted az egyházat Fiad szenvedése
által. Tekints kegyelemmel szolgáidra, akik beléd vetett hitük miatt üldözöttek
lettek. Adj bölcsességet az országok vezetőinek, hogy a békesség
megteremtésére törekedjenek a nemzetek között. Egyesüljön az egyházad az
igazság és a béke szent kötelékében és tanúskodjon szeretetedről. Jézus Krisztus
nevében kérünk. Amen.
Imádság az egységért és az üldözött keresztényekért (arabul) - William Hanna
Shomali, jordániai katolikus püspök
Bizánci egyházi ének

V. Miatyánk, békejel, áldások – Magyar Péter Marius, ortodox esperes

Esperes: Amikor a tanítványok megkérdezték Jézust hogyan imádkozzanak
Ő így válaszolt: amikor imádkoztok, ezt mondjátok: „Mi Atyánk…”
A béke jelét adjuk egymásnak
Esperes: Isten, aki egymás elfogadására tanít minket, és a vendégszeretet
gyakorlására hív, adja nekünk békességét és derűjét, nyugalmát, amint
előrehaladunk a keresztény egység felé vezető úton. Amikor most Krisztus
békességével megyünk tovább, nyújtsuk egymásnak a béke jelét.
Kórusének

Elbocsátó áldások: Paul Sayah, maronita pátriárkai vikárius; Dr. Erdő Péter,
bíboros; Ortodox főpásztorok; Johannita Lovagrend káplánja; Dr. Fabiny Tamás,
evangélikus elnök-püspök; Steinbach József, református püspök, a MEÖT
elnöke; William Hanna Shomali jordániai katolikus püspök; David Hamid,
anglikán segédpüspök.

Himnusz

Orgonajáték, a szolgálattevők kivonulása
***

Az ökumenikus imahét adományaival országszerte a szeretetszolgálatok
karitatív munkáit támogatjuk.

