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AZ ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET RENDJE
A GYÜLEKEZET KÖSZÖNTÉSE
A SZENTLÉLEK HÍVÁSA

L: lelkész
Gy: gyülekezet

I. Reménységben és Egységben gyülekezünk össze

A szolgálattevők, a johannita és máltai lovagok bevonulása, közben gyülekezeti
ének. Jertek, örvendjünk mindnyájan (95. zsoltár 1-2.)

2. Mert hatalmas az Úr Isten, És nagy király mindeneken, Ő a fejedelmeknek
ura. Ez egész földnek mélységét És a hegyeknek tetejét Hatalmas kezébe foglalja.

Köszöntés – Páll László a Budapest Kálvin téri református egyházközség lelkipásztora
L: Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól és Jézus Krisztustól.
Bevezetés, meghívás Isten imádására – Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, az
Ökumenikus Tanács főtitkára

L: Kedves Testvérek a Jézus Krisztusban! Azért gyűltünk össze, hogy imádkozzunk
az egységért a keresztények között és a megbékélésért a világban. A keresztények
közötti megosztottság hosszú évszázadok óta tart. Ez nagyon fájdalmas, és ellenkezik Isten akaratával. Hiszünk az imádság erejében. Az egész világon élő keresztényekkel együtt ajánljuk fel imádságunkat, amikor arra törekszünk, hogy legyőzzük
a megosztottságot.
Az idei imahét forrásanyagát különböző máltai felekezetek állították össze. E kis
sziget kereszténységének története az apostoli időkig nyúlik vissza. A hagyomány
szerint Szent Pál, a pogányok apostola Kr. u. 60-ban ért Málta partjaira. E mozgalmas
és a gondviselés oltalma alatt zajló történet elbeszélését az Apostolok Cselekedetei
utolsó két fejezetében olvashatjuk.
Ez az ige jelzi a kereszténység kezdetét Máltán. Ez a kis ország Málta és Gozo két
lakott szigetét, illetve több kisebb szigetet foglal magában a Földközi-tenger közepén, félúton Szicília déli csücske és Észak-Afrika között. E bibliai föld civilizációk,
kultúrák és vallások útkereszteződésénél helyezkedik el.
Imánk és elmélkedésünk a mai napon és az idei keresztény egységért tartott ökumenikus imahét folyamán arra a vendégszeretetre összpontosít, amelyet a szigetlakók
a hajótörést szenvedők iránt tanúsítottak: „Nem mindennapi emberséget tanúsítottak
irántunk” (ApCsel 28,2). Az év során mindvégig legyen meg bennünk az a szeretet
és tisztelet, amelyet ma a keresztény egységért imádkozva egymás iránt tanúsítunk.
Minden imahétnek van jellegzetessége. Az imaheti anyagot összeállító máltai testvérek azt kérték, hogy idén az istentisztelet előtt egy hajómodellt helyezzünk el.
Málta szigetország, így itt a hajózásnak fontos szerep jut. Az istentiszteleti olvasmány Pál apostol viszontagságos tengeri utazásáról szól. A hajó azt az olykor viharos
utat is jelképezi, amelyen a keresztények együtt haladnak az egység felé.

Invokáció – Kocsis Fülöp, görög katolikus metropolita

Metropolita: Szerető Istenünk, Te mindannyiunkat hívsz; előhívsz otthonainkból,
irodáinkból, bányáinkból és gyárainkból, mezőinkről, üzleteinkből, halászcsónakjainkból és nyájaink mellől, iskoláinkból és kórházainkból, börtöneinkből és fogházainkból – mindannyiunkat hívsz, hogy egyek legyünk az Úr Jézussal való
közösségben.
Gy: Tégy minket eggyé Krisztusban!
Metropolita: Keletről, a felkelő Nap irányából békességet, fényt, bölcsességet és tudást kapunk.

Gy: Hálásak vagyunk ezekért az ajándékokért Istenünk!
Metropolita: Délről jön a meleg, az élet kezdete és vége.
Gy: Hálásak vagyunk ezekért az ajándékokért, Istenünk!
Metropolita: Nyugatról érkeznek az esők, a tisztító vizek, hogy életben tartsanak
minden élőlényt.
Gy: Hálásak vagyunk ezekért az ajándékokért Istenünk!
Metropolita: Északról jön a hideg, a hatalmas szél, a fehér hó, melyek erőt és kitartást
adnak
Gy: Hálásak vagyunk ezekért az ajándékokért Istenünk!
Metropolita: Az egekből kapjuk a sötétséget és a világosságot, és lélegzetünkhöz a
levegőt.
Gy: Hálásak vagyunk ezekért az ajándékokért Istenünk!
Metropolita: A földből vétettünk, és oda is térünk vissza.
Gy: Hálásak vagyunk, Istenünk, a teremtettségért, a teremtés jó rendjéért, földi
otthonunkért.
Metropolita: Add, hogy jó úton járjunk, ó áldott Isten! Úgy éljünk a földön, ahogyan
a testvérekhez illik; tudjunk örülni egymás áldásainak, tudjunk együtt érezni egymás
bánatával, és veled együtt Jézus nevében, a Szentlélek ébresztő erejével megújíthassuk a föld arculatát.
Gy: Ámen
Kórusének O. Gibbons: Irgalmazz, Atya Isten…

Bűnvalló imádság– Dr. Fabiny Tamás, evangélikus püspök
Püspök: Pál apostol felhívása arra ösztönöz, hogy megvalljuk bűneinket.
Püspök: Bocsásd meg, Urunk, a különböző egyházak, az eltérő hagyományokat követő keresztények által elkövetett múltbeli hibákat, bűnöket és bizalmatlanságot.
Gy: Urunk, irgalmazz!
Püspök: Bocsásd meg, Urunk, hogy inkább a sötétségben maradtunk, és nem kerestük
a világosság ösvényét, pedig Te, Urunk vagy az egyetlen igaz Világosság.
Gy: Urunk, irgalmazz!
Püspök: Bocsásd meg, Urunk, hogy hiányzott a hitünk, és nem tudtunk a reményteljes várakozás és a hiteles szeretet népe lenni.
Gy: Urunk, irgalmazz!
Püspök: Bocsásd meg, Urunk, a másoknak okozott fájdalmat, nehézséget, szenvedést.
Gy: Urunk, irgalmazz!
Püspök: Bocsásd meg, Urunk, hogy elzárkóztunk és közömbösek maradtunk, ahelyett, hogy vendégszeretetet tanúsítottunk volna mindenki, különösen is az idegenek
és a menekültek iránt.
Gy: Urunk, irgalmazz!

Püspök: Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen
messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. (Zsolt 103,8;
11–12)
Gy: Ámen
Püspök: Dicsérünk Téged Szent Lélek kölcsönös egymásra utaltságunkért, és szolidaritásunkért, ami népekként és egyházakként is régi örökségünk. Taníts arra, hogy
kincsnek tartsuk az egység már meglévő kötelékeit, amikor folytonos jelenlétedért
könyörgünk. Lelkesíts minket a köztünk lévő teljes, látható egység felé vezető úton,
amelyen mindazokkal a népekkel és mozgalmakkal együtt járunk, amelyek az életért
folyó küzdelemre kötelezték el magukat.
Gy: Milyen szép és gyönyörűséges, amikor a testvérek egységben vannak!
Kórusének: Allein Gott – korálfeldolgozás, 3 versszak

II. Hallgassuk meg Isten igéjét - olvasmányok a Szentírásból

Igeolvasás: Lukács 18,9-14 – Dr. Khaled László, metodista szuperintendens

Énekvers: Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét
Az igeszakaszok közben az alábbi dicséret 1-1 versét énekeljük.
Az éneket minden alkalommal a kórus kezdi, a gyülekezet a második sorban az orgonával lép be.

2. Jer, Világosság,
ragyogj fel nekünk,
Hogy csak Krisztus
légyen mesterünk,
El ne hagyjuk őt, mi
hű Megváltónkat,
Aki népének örökséget ad. Könyörüljél.

3.
Ó,
Szeretet,
áraszd ránk meleged, Hadd kóstoljuk
édességedet; Tiszta
szívből mindenkit
hadd szeressünk,
Egyességben és békében éljünk. Könyörüljél.

Szentbeszéd: Lukács 18,9-14– Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti
érsek
Énekvers: Jer világosság, ragyogj fel nekünk

Igeolvasás: ApCsel 27,18-26; 27,41- 28,2 – Papp János, baptista egyházelnök
Énekvers: Ó szeretet, áraszd ránk meleged

Igehirdetés, ApCsel 27,18-28,10 alapján – Kondor Péter, evangélikus püspök, a
MEÖT alelnöke

Kórusének: „Kelj fel, kelj fel fényes nap” kezdetű korál (dallam: svájci ref. énekeskönyv)
III. Válaszoljunk az elhangzott igehirdetésre hittel és egységben
Apostoli Hitvallás, bevezeti – Pataky Albert pünkösdi egyházelnök
Csendes perc orgonajátékkal - 1 perc

Közbenjáró imádság – Dr. Szabó István, református püspök
Püspök: Egyedül képtelenek vagyunk megbirkózni az élet viharaival. A hajó akkor
halad előre, ha mindenki együtt evez. Ha nehézség támad, ráébredünk, hogy egyesült
erővel, egyszerre kell húznunk. Imádkozzunk.
Püspök: Irgalmas Istenünk! Gyógyítsd a múlt fájdalmas emlékeit, amelyek sebet
ütöttek egyházainkon, és távol tartanak egymástól.
Gy: Hallgasd meg imánkat a megbékélésért.
Püspök: Irgalmas Istenünk! Segíts, hogy utunk folyamán Krisztuson, az Igaz Világosságon tájékozódjunk.
Gy: Hallgasd meg imánkat a megvilágosodásért.
Püspök: Irgalmas Istenünk! Erősítsd gondviselésedbe vetett bizalmunkat, amikor
úgy érezzük, hogy elmerülünk az élet viharaiban.
Gy: Hallgasd meg imánkat a reménységért.
Püspök: Irgalmas Istenünk! Adj harmóniát sokféle megosztottságunk helyett, tégy
elfogadóvá a bizalmatlanság helyett.
Gy: Hallgasd meg imánkat a bizalomért.
Püspök: Irgalmas Istenünk! Adj bátorságot, hogy igazat mondjunk; igazságot szeretetben.
Gy: Hallgasd meg imánkat az erőért.
Püspök: Irgalmas Istenünk! Rontsd le azokat a látható és láthatatlan akadályokat, amelyek meggátolják, hogy befogadjuk a veszélyben vagy szükségben lévő testvérünket.

Gy: Hallgasd meg imánkat a vendégszeretetért.
Püspök: Irgalmas Istenünk! Újítsd meg szívünket és keresztény közösségeink szívét,
hogy gyógyításod eszközei lehessünk.
Gy: Hallgasd meg imánkat a megtérésért.
Püspök: Irgalmas Istenünk! Nyisd meg szemünket, hogy a teremtett világban a te
ajándékodat lássuk. Nyisd meg kezünket, hogy egymás iránti odaadással osztozzunk
gyümölcseiben.
Gy: Hallgasd meg imánkat a nagylelkűségért.

Imádság az üldözött keresztényekért – Dr. Szabó István, református püspök
Mindenható Mennyei Atyánk! Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra
teremtetted. Rábíztad a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is. Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen
hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek biztonságban élhessenek országukban,
háború és félelem nélkül, építve az Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban és a hivatásukban – ahogyan ezt a szolgálatot Fiad, Jézus Krisztus
megmutatta nekünk. Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, a kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke. Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig
megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak. Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és felépíthessék lerombolt templomaikat. Add,
hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse szent Fiad vére által megváltott emberiséget,
hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Ámen
Gy: Ámen

Miatyánk – 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: Az Úr békessége legyen Veletek mindenkor,
Gy: és a Te lelkeddel.
Esperes: Fogjunk kezet egymással a béke jeleként!

Záróének: Az egyháznak a Jézus a fundámentoma

2. Kihívott minden népből egy lelki népet itt, Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit
egyesít. Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt, És egy terített asztal ád
néki új erőt.
3. A világ fejedelme feltámad ellene, Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve,
S míg egykor felderül majd az Úrnak hajnala, Csak virrasztói kérdik: „Meddig az
éjszaka?”
4. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, De szent megújulásért És békéért eped, Míg látomása egykor dicsőn teljesül S a győzelmes egyház Urával egyesül.
5. A három-egy Istennel már itt a földön egy S az üdvözült sereggel egy nép és egy
sereg. Ó, mily áldott reménység: ha itt időnk lejár, Te boldog szenteiddel fenn Nálad
béke vár!
IV. Kilépünk a világba

Elbocsátó áldások: református püspök, johannita káplán, anglikán és ortodox főpásztorok, bíboros.

Himnusz

Orgonajáték, a szolgálattevők kivonulása
Az ökumenikus imahét adományaival a Kárpátalján és a Kárpátokon túl élő testvéreinket támogatjuk.

