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„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek” (Jer 29,11)

Bevezető az istentisztelet megértéséhez:
A jeremiási igevers, amelyet az imanapra választottunk, a reménységről szól. Ez a
téma járja át a teljes istentiszteleti liturgiát. A reménység tárgyi jelképeiként két
dolgot használunk fel. Egyrészt a fényt, gyertyák formájában, másrészt magvakat.  
Amikor tanulmányoztuk Jeremiás könyvének ezt a szakaszát (Jer 29,1-14.), és el-
gondolkodtunk Izrael népének helyzetén, azon, ahogyan a száműzetésben éltek, és
epekedve vágytak vissza a hazájukba, akkor határoztuk el, hogy megvizsgáljuk, a
„száműzetésnek” ma milyen formái vannak saját hazánkban. 
A három női hang – Lináé, Natalie-é és Emilyé – meg is nevez néhányat közülük:
szegénység, félelem és elszigeteltség. Lina, Natalie és Emily a személyes történetü-
kön keresztül mutatják be, hogyan valósult meg Isten terve az életükben. Az Úr ho-
gyan hozta el számukra a szabadságot, az igazságosságot és a békességet, egészen
váratlan módon. 
Isten terve Júda népével nem az volt, amelyre a zsidók számítottak, vagy amit  el-
vártak volna, hanem valami olyasmi, ami a jövőre nézve adott nekik reménységet,
amit abban a pillanatban még nem láthattak előre. 
Azt akartuk, hogy az istentiszteletnek legyen egyfajta dinamikája: a „sötétségből”
a „fénybe” vigyen, a negatívumoktól az Istenben, és az Isten velünk kapcsolatos
terveiben fellelhető pozitív remény felé lendítsen. A gyertyákat a sötétségen átszű-
rődő fény szimbólumaként használtuk, a magokat pedig az Istentől kapott remény-
ségünk jeleiként. Hét gyertya ég az istentisztelet alatt, egyenként jelenítve meg a
világ hét régióját, ahol a „világimanapi család” tagjai élnek.   
Három vezetőnek és két olvasónak van szerepe a liturgiában. Az olvasók a bibliai
részeket, az első vezető a magyarázatokat, a második az imákat, a harmadik vezető
pedig a reflexiókat olvassa fel. 
Az Úr imáját walesi nyelven írtuk be. 
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ISTENTISZTELET
Kezdő imádság

1. olvasó: Kezdetben, amikor Isten megteremtette az eget és a földet, így
szólt: Legyen világosság!’ 

Meggyújtjuk az első gyertyát miközben közösen mondjuk: 
Mind: Istenünk (aki olyan vagy, mint anyánk és apánk), 

meggyújtjuk a remény gyertyáját, hogy együtt ünnepeljünk né -
peddel, miközben várjuk terveid és ígéreteid beteljesülését. 

1. olvasó: A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály
1. földjén lakókra világosság ragyog.

Mind: Reménység Istene, bárcsak módot találnánk arra, hogy nyüzsgő
életünkben felismerjük a bennünk és a világban végzett munkál-
kodásodat! Hadd legyünk olyanok, mint akik a tőled kapható re-
ménységet sugározni tudják! Áldj meg most, amikor együtt
ünneplünk! Ámen

Néhány másodpercig gondolkodjunk el a hallottakon!

Üdvözlés és köszöntés
vezető: Üdvözöljük a testvéreket imanapi istentiszteletünkön, amelyet

szerte a világban, földünk hét régiójában ma ünneplünk. Össze-
tartozásunk tükröződni fog abban is, ahogyan a liturgia kereté-
ben, hét gyertyát gyújtunk majd meg.

Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Anglia, Wales és Észak-Írország asszonyai
nevében; e három országból, amely Skóciával együtt az Egyesült Királyságot alkotja.
A Brit-szigetek részei vagyunk, amely Európa északnyugati részén található. 
Örülünk, hogy bár sok közös vonás van bennük, mégis sokszínű nemzet vagyunk.
Az évek során a Brit-szigetek a Föld minden szegletéből fogadtak be embereket.
Egyesek maguk döntöttek úgy, hogy ide költöznek, mások, mivel hazájukban üldöz-
tetést szenvedtek, így hozzánk menekültek. Ma az ország többnemzetiségű, multi-
kulturális, több vallású társadalom. Anglia, Wales és Észak-Írország büszke erre a
sokszínűségre. Igyekszik megőrizni a nyelvi és kulturális különbözőségeket, és öröm-
mel fogadja lakóinak sokrétűségét.  
Örülünk a Brit-szigeteken fellelhető sokféle természeti szépségnek: a hegyeknek és
sziklás lápvidékeknek, termékeny mezőknek és legelőknek, hullámzó lejtőknek és
látványos tengerparti tájaknak, a kis szigeteknek. 
Mai szolgálatunk témája Istennek az az ígérete, amely Jeremiás könyvében talál-
ható: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek”. Nézzük meg – a szabadságra, a
megbocsátásra, az igazságosságra és Isten békéjére összpontosítva – hogy hogyan
lehet ez az ígéret a reménység jele minden ember számára.
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1.Ének: Isten szívén megpihenve (Ökumenikus Énekeskönyv: 20.)

1. vezető: Jeremiás próféta Krisztus születése előtt mintegy hatszáz évvel,
egy nagy politikai válság idején élt. Júda déli királyságát megszáll-
ták a babilóniaiak, és sok embert száműzetésbe hurcoltak Jeru-
zsálemből. A zsidók elvesztették azt a földet, amelyet hitük szerint
Istentől kaptak, és ahová folyamatosan visszavágytak, de a jövő
kilátástalannak tűnt. Választott szövegrészünk Jeremiás levelének
az a része, amelyben Isten a száműzöttekkel kapcsolatos tervét
jelenti ki: ott kell maradjanak, ahová kerültek, új életkörülménye-
ket kell hogy teremtsenek maguknak az idegen földön.

Igeolvasás: Jeremiás könyve 29,1 - 14.
2. olvasó: „Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből

küldött a foglyok közt megmaradt véneknek és papoknak, prófé -
táknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadneccar Je-
ruzsálemből Babilóniába, miután Jekonjá király, az anyakirálynő, a
főemberek, Júda és Jeruzsálem vezetői, a mesteremberek és a vár -
építők elkerültek Jeruzsálemből.” (1-2 versek)
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1. olvasó: „Így szól a Seregek URa, Izráel Istene valamennyi fogolyhoz, akiket
fogságba vitettem Jeruzsálemből Babilóniába: Építsetek házakat,
és lakjatok bennük! Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümöl-
csét! Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok! Házasítsátok
meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat! Szüljenek azok fiúkat
és lányokat!  
Szaporodjatok azon a helyen, és ne fogyjatok! Fáradozzatok annak a
városnak a jólétén, ahová fogságba vitettelek titeket, és imádkoz-
zatok érte az ÚRhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is! 
Ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Ne engedjétek, hogy rá-
szedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek
vannak, és ne hallgassatok az álomlátók álmaira! Mert hazugsá-
got prófétálnak nektek az én nevemben. Nem én küldtem őket! –
így szól az ÚR.” (4-9 versek)

2. olvasó: „Ezt mondja az ÚR: Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő,
akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jót, amelyet meg-
ígértem, és visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én
tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR – jólétet és nem rom-
lást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha
segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meg-
hallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha
teljes szívből kutattok utánam. Megengedem majd, hogy megta-
láljatok – így szól az ÚR – és jóra fordítom sorsotokat: összegyűjte-
lek titeket minden nép közül; mindenhonnan, ahová csak
szétszórtalak – így szól az ÚR – és visszahozlak erre a helyre, ahon-
nan fogságba vitettelek titeket. (10-14 versek)

2. Ének: Az Úr csodásan működik (Ökumenikus Énekeskönyv: 4, 1. verse) 
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Meggyújtjuk a 2. gyertyát miközben együtt mondjuk:
Mind: Istenünk (aki olyan vagy, mint anyánk és apánk),

meggyújtjuk a remény gyertyáját, hogy együtt ünnepeljünk né -
peddel, miközben várjuk terveid és ígéreteid beteljesülését. 

Bűnvalló imádság
1. vezető:   Júda népének Isten azt mondta, hogy annak a helynek és azoknak

az embereknek a sorsával törődjenek, ahová száműzték őket. Mi
gyakran nem figyeltünk arra, hogy mi Isten terve a világgal és
annak népeivel. Vigyük Isten elé ezeket az korszakokat, és kérjük
bocsánatát!

2. vezető: Irgalmas Istenünk, bűnbánattal jövünk eléd.
Tisztában vagyunk vele, hogy a világ sok pontján élő nő- és férfitestvéreink szenve-
dése nagy részben a mi gyarmatosító múltunknak a következménye. Bevalljuk ezt
a vétkünket, és bánjuk, hogy másokkal nem törődve, olyan gyakran a magunk ér-
dekeit helyeztük előtérbe. 
(Csend)
2. vezető: Irgalmas Istenünk, bocsáss meg nekünk! 
Mind: Irgalmas Istenünk, bocsáss meg nekünk!
2. vezető: Gyönyörű világodra gondolunk, és arra, hogy milyen természe-

tesnek vettük, hogy a miénk. Elbizakodottan elpazaroltuk annak
erőforrásait.
Kegyelmes Istenünk, bocsáss meg nekünk! 

Mind: Kegyelmes Istenünk, bocsáss meg nekünk!
(Csend)

2. vezető: Nőtestvéreink és „bátyáink” hozzád kiáltanak; mert helytelenül
bántunk velük. Nem úgy szerettük felebarátainkat, ahogyan Te ta-
nítottad nekünk. Néha még magunkat sem tudtuk igazán elfo-
gadni.
Könyörületes Istenünk, bocsáss meg nekünk! 

Mind: Könyörületes Istenünk, bocsáss meg nekünk!
Segíts, hogy a bűnbánatra hívó szavad szerint éljünk ezután!
vezető: Köszönjük Jézus, hogy áldozatod által bocsánatot nyertünk.
Szentlélek, kérünk, alakítsd át szívünket és elménket, hogy úgy élhessünk és sze-
rethessünk, ahogyan Jézus mutatta meg nekünk! 
Mind: Ámen
Három női hang
1.vezető: Jeremiás kortársai ott találták magukat, ahol nagyon nem szeret-

tek volna lenni: távol hazájuktól, kiragadva saját kultúrájukból,
istentiszteleti életükből és messze az otthonuktól.

Sokan telepedtek le úgy a Brit-szigeteken, hogy el kellett hagyniuk saját hazájukat
és kultúrájukat. Országunkban, a „jólét földjén” ma számosan szegénységben élnek.
A zsúfolt városokban pedig sokan magányosak. Mindegyikőjük történetét nem tud-
juk megosztani, de hallgassuk meg néhányuk hangját! Ők egy-egy vallomásban el-
mondják, hogy milyen érzés kirekesztett, perifériára szorult emberként élni
Angliában, Walesben és Észak-Írországban. 
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A három nő, akik a terem különböző sarkában ül, feláll és bekiáltja: 
Lina: Szegénységben élek, rendszeresen kihagyok egy-egy étkezést, hogy

a gyerekeim ne éhezzenek. 
Natalie: Félelemben élek, mert a partnerem bántalmaz engem, nemcsak

fizikailag, de érzelmileg és szexuálisan is. 
Emily: Elszigeteltségben élek az életkorom, a fogyatékosságom és a faji

hovatartozásom miatt. 

3. Ének: Az Úr csodásan működik (Ökumenikus Énekeskönyv: 4,2. verse)

Az ének alatt Lina, Natalie és Emily az asztalhoz sétálnak. Amikor véget ért, meg-
gyújtják a harmadik gyertyát és együtt mondják: 
Lina, Natalie és Emily:  

Istenünk (aki olyan vagy, mint anyánk és apánk), 
meggyújtjuk a remény gyertyáját, hogy együtt ünnepeljünk né -
peddel, miközben várjuk terveid és ígéreteid beteljesülését.

A Remény történetei
1. vezető: Életünkben lehetnek időszakok, amikor olyan helyzetbe kerülünk,

amibe nagyon nem szerettünk volna jutni. Néha, hasonlóan a Ba-
bilonba száműzött néphez, nem látjuk a tovább vezető utat, és
vágyunk arra, hogy Isten lépjen már közbe. Ám amikor Isten belép
az életünkbe, az gyakran olyan módon történik, ahogyan sohasem
tudtuk volna elképzelni, egyáltalán nem úgy, ahogyan vártuk.

Hallgasd meg három nő igaz történetét, akik nehéz helyzetbe kerültek. Arról valla-
nak, hogy Isten milyen váratlan módon áldotta meg őket csendben formált tervei-
vel.  

Lina története
A nevem Lina (Lee-nah). Miután elhagyta a felesége, én segítettem a fiamnak, hogy
fel tudja nevelni a négy unokámat. A fiam mentális betegséggel küzd azóta, így nem
tud dolgozni. Ezért még az alapvető szükségleteikre is nagyon kevés pénz jut. Én
magam gyakran koplalok, hogy ennivalót tudjak venni neki és a fiúknak. 
Öt évvel ezelőtt az unokáim a helyi gyülekezet egyik rendezvényén vettek részt.
Meglepte őket, hogy milyen szeretettel fogadták őket. Azóta ez a templomi közös-
ség a mi tágabb értelemben vett családunkká vált. Élelmiszergyűjtéssel, rendszeres
ruhaadományokkal segítik életünket, sőt még abban is támogatják a gyerekeket,
hogy nyaralni mehessenek. A gyülekezetben van egy nyugdíjas tanár, aki egyik
szerda este segített az unokáimnak a házi feladat elkészítésében. Ennek a közös-
ségnek a szeretete révén biztonságos helyre leltünk, olyan emberekre találtunk,
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akik szeretnek minket és nem hagynak cserben. Hálát adok Istennek azért, hogy a
helyi gyülekezetemen keresztül megvalósította terveit: megáldott minket, reményt
és jövőt adott nekünk. 
Lina meggyújtja a negyedik gyertyát. (alatta mehet muzsika) 

Mind: Istenünk (aki olyan vagy, mint anyánk és apánk), 
meggyújtjuk a remény gyertyáját, hogy együtt ünnepeljünk né -
peddel, miközben várjuk terveid és ígéreteid beteljesülését. 

Natalie története
Nem félek mindig, amikor vele vagyok. Többnyire inkább kényelmetlenül érzem
magam, mintha tojáshéjon táncolnék. Bizonytalanság gyötör, mert nem tudom,
hogy mit fog tenni legközelebb, vagy mit fog velem csinálni. Bánt az irántam muta-
tott közömbössége, a kedvességétől meg összeszorul a gyomrom. A fenyegetései
pedig szinte paranoiássá tesznek. Még Istent is fegyverként fordítja ellenem, úgy
akar irányítani. Árnyéka vagyok már csak a régi önmagamnak. 
Amikor állapotos voltam, úgy megvert, hogy a baba koraszülött lett. Azokban a na-
pokban, amikor a kórházban voltam, és nem tudtam, életben marad-e a gyer-
mekem, Isten szólt hozzám; „Ne azt kérd imádságban, hogy gyermeked életben
maradjon! Hanem azért könyörögj, hogy legyen meg az én akaratom.” Igent mond-
tam erre akkor Istennek, pedig csak azt kínálta fel, hogy jelen lesz az életemben, és
nem ígérte, hogy minden rendben lesz. És mégis… A „babám” most 13 éves, boldog
és egészséges. Az életem több örömmel és szépséggel van tele, mint azt valaha is
remélni mertem volna. Szabaddá váltam attól a férfitól, aki olyan szörnyen bántal-
mazott engem. Nem félek többé; Istennek jó terve van velem. 
Natalie meggyújtja az ötödik gyertyát. (alatta mehet muzsika)

Mind: Istenünk (aki olyan vagy, mint anyánk és apánk), 
meggyújtjuk a remény gyertyáját, hogy együtt ünnepeljünk né -
peddel, miközben várjuk terveid és ígéreteid beteljesülését. 

Emily története:
Terveim voltak. Egyetemre akartam menni, tanár szerettem volna lenni. De 16 éves
koromban agydaganatot diagnosztizáltak nálam, és sok műtétre volt szükségem.
Egyik ilyen operáció alkalmával megmentették ugyan az életemet, de örökre elve-
szítettem a hallásomat. Megrémített a csend világa, és az, hogy minden addigi, a
tanári pályáról szőtt tervem odalett. Küzdöttem, hogy egyáltalán megértsem, mit
mondanak nekem az emberek, próbáltam szájról olvasni. A jelnyelvet is nehezen
értettem. Úgy éreztem magam, mint, aki a hallók és a siketek világa közé szorult,
mert egyikbe sem illettem bele. Nagyon elszigetelt lettem, visszahúzódóan éltem.
Véget akartam vetni az életemnek, de Istennek más tervei voltak. Ahogy fokozato-
san elfogadtam, hogy a jövőről szőtt álmaim nem valósulhatnak meg, kértem Istent,
hogy akkor használja az életemet az ő dicsőségére. Ő pedig elkezdte megmutatni a
velem kapcsolatos terveit. Azt akarta, hogy azon keresztül, ami velem
történt, Róla tegyek bizonyságot. Hogy Ő tudja, mi a terve velem, és ezt nekem nem
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kell mindig előre ismernem. Bíznom kell benne. Most már jobban értek a szájról
olvasáshoz és a jelbeszédhez, bár még mindig okoz néha nehézséget, hogy teljesen
megértsem, amit az emberek mondanak. De tudom, hogy bármin is megyek ke-
resztül, Isten a „szívembe súgja” békéjét és szeretetét. És nem kell hallanom ahhoz,
hogy felismerjem suttogását. 
Emily meggyújtja a hatodik gyertyát (alatta mehet muzsika)

Mind: Istenünk (aki olyan vagy, mint anyánk és apánk), 
meggyújtjuk a remény gyertyáját, hogy együtt ünnepeljünk né -
peddel, miközben várjuk terveid és ígéreteid beteljesülését. 

(Csend)
1. olvasó: A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. 
2. olvasó: Jézus ezt mondta:„Én vagyok a világ világossága: aki engem

követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”
(Jn 8,12)

1. vezető: Istennek a szabadságról, a megbocsátásról, az igazságosságról és
a békéről tett ígéretei teljesednek be Jézusban. Ő az éltető fény,
amelyet még a legmélyebb sötétség sem tud eloltani. Jézus által
közeledhetünk Istenhez, és ismerhetjük fel Isten velünk kapcso-
latos terveit.

Hálaadó imádság
2. vezető: Múlt, jelen és a jövő Istene, köszönjük, hogy hűségesen és egye-

dülállóan szeretsz minket.
Szerettél minket, mielőtt bármit is tudtunk volna rólad: életünk minden pillanatá-
ban törődsz velünk; ismered legmélyebb gondolatainkat, legnagyobb reményeinket
és legnagyobb félelmeinket; 
ismered legjobb, de legrosszabb énünket is, és mégis szeretsz minket. 
Köszönjük, hogy soha nem engedtél el minket. 
Köszönjük terveidet és ígéreteidet, amelyek reményt adnak a mához és a holnaphoz.
Múltunk, jelenünk és jövőnk Istene, fogadd hálánkat és dicséretünket, amelyet
Jézus nevében teszünk eléd. 
Mind: Ámen

4. Ének: Az Úr csodásan működik (Ökumenikus Énekeskönyv: 4,3. verse)

Igehirdetés, az igeszakasz kreatív feldolgozása
3. vezető: Miközben halljátok szabadon elmondva Istennek azon ígéretét,

amelyet Júda népének tett, írjátok vagy rajzoljátok le, hogy mi-
lyen gondolatokat ébreszt ez bennetek! (vagy csak gondolkozza-
tok el csendben!)
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Mert bizony tudom, milyen terveim vannak veletek – így szól az Úr – a ti jólétetekre
és nem a károtokra tervezek, hogy reményteljes jövőt adjak nektek. Aztán amikor
segítségül hívtok, és eljöttök és imádkoztok hozzám, meghallgatlak benneteket (Je-
remiás 29,11. nyomán). 
Ahogy bejöttél, kaptál egy csomag magot (vagy egy magot). A mag tele van lehető-
séggel és reménnyel. Tartsd a  mago(ka)t a kezedben, és gondolkodj el! 
Mit üzenhet neked Isten? 
Milyen reményt ad Isten neked, milyen jövőt tervez?  
Imádkozunk, és mondjuk el csendes imádságban, ami a szívünkön van… 
(Csend) 
3. vezető: Mi akadályoz meg abban, hogy meghalld Isten hívását?

Imádkozunk, hogy meghalljuk Isten hangját! 
(Csend)
3. vezető: A magoknak befogadó talajra van szükségük a növekedéshez. 

- Vajon hová kell elültetni a remény magvait az életedben? 
- Hol kell elültetni a remény magvait a közösségedben? 
- Hol kell elültetni a remény magvait hazádban? 
- Hogyan táplálhatók ezek a reménymagok az életedben, a közös-

ségedben, az országodban?
Imádkozunk mindezekért a dolgokért! 
(Csend)
3. vezető: Vidd magaddal ezeket a magokat, és ültesd el őket emlékeztetőül,

hogy soha se kételkedj Isten hűségében, reményt adó szereteté-
ben!

A hetedik gyertyát meggyújtja, ahogyan együtt mondjuk;
Mind: Istenünk (aki olyan vagy, mint anyánk és apánk), 

meggyújtjuk a remény gyertyáját, hogy együtt ünnepeljünk né -
peddel, miközben hisszük, hogy beteljesülnek terveid és ígéreteid,
amelyeket nekünk szántál. 

5.Ének: Jézus te égiszép (Ökumenikus Énekeskönyv: 23.) 

11Mert csak én tudom, mi a tervem veletek



Közbenjáró imádság
2. vezető: Imádkozzunk!

Mindazokért, akik éheznek, azokért, akik nem élhetik meg emberi
méltóságukat, mert szükséget szenvednek. Kérjük, segítsd őket,
hogy közösségeikben segítségre találjanak! 
Irgalmas Istenünk … 

Mind: Hallgasd meg imádságunkat! 
2. vezető Könyörgünk mindazokért, akiket bármilyen módon bántalmaz-

nak, akiknek az otthona, iskolája vagy munkahelye nem bizton-
ságos, hanem a rettegés helye;
könyörgünk értük, hogy megerősödjenek, és megszabaduljanak
a bántalmazóktól és a félelemeiktől.
Irgalmas Istenünk… 

Mind: Hallgasd meg imádságunkat!
2. vezető: Imádkozunk mindenkiért, aki magányban vagy elszigeteltségben

él. Add, hogy megismerje a barátságot, és rátaláljon az őt befo-
gadó közösségre!
Irgalmas Istenünk… 

Mind: Hallgasd meg imádságunkat!
2. vezető: Könyörgünk mindazokért, akiket elkerülnek, akiktől az emberek

elfordulnak; segíts, hogy mások elfogadják őket, de önmaguk is
felismerjék, hogy ők is a Te gyermekeid! 
Irgalmas Istenünk … 

Mind: Hallgasd meg imádságunkat!
2. vezető: Eléd visszük mindazokat, akiket kitelepítettek, akik száműzetés-

ben élnek, és attól félnek, hogy elveszítenek mindent, ami valaha
az övék volt; Add, hogy megismerjék Isten békéjét és erejét az
életükben!
Irgalmas Istenünk … 
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2. Az élet száz veszély, én lelkem mégse félj,
Míg ô hord karjain, hû Mestered!
Elhagynak emberek, mit árt, ha ô veled,
Töröld le könnyedet: Jézus szeret!

3. Akaratod nekem mutasd meg szüntelen,
Ne rejtsd el, Mesterem, tetszésedet!
Vezérelj így magad, mutasd meg utadat,
Idegen tájakon jár gyermeked

4. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen
Fényedbôl fénysugár az életem,
Míg a homályon át a lelkem otthonát,
Világosságodat elérhetem.



Mind: Hallgasd meg imádságunkat! 
2. vezető: Isten irgalmába ajánljuk magunkat és mindenkit, akiért imádko-

zunk, Megváltónk, az Úr Jézus Krisztus nevében.

Az Úr imádsága
1. vezető: Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot! 

Mindenki az anyanyelvén! 

Gweddi’r Arglwydd 

Ein Tad yn y nefoedd 
Sancteiddier dy enw; 
Deled dy deyrnas; 
Gwneler dy ewyllys, 
ar y ddaearfel yn y nef. 
Dyro ni heddiw ein bara 
beunyddiol 
a maddau ni ein troseddau, 
fel yr ydym ni wedi maddau’r 
rhai a droseddodd yn ein herbyn; 
a phaid â’n dwyn brawf, 
ond gwared ni rhag yr Un drwg. 
Oherwydd eiddo ti yw’r deyrnas 
a’r gallu a’r gogoniant am byth. 
Amen 

(Mi Atyánk walesi nyelven )

Adakozás

A 2021. évi adakozásunk célja:  
A menekültek között végzett missziói szolgálat támogatása. Erről a munkáról Dr.
Dobos Ágoston békésszentandrási református lelkipásztor így ír:  
„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremt-
ménynek!” (Mk 16:15).
Menekültmissziós szolgálatunk 18 éve változó körülmények között változatlan cél-
lal folyik: Evangéliumhirdetés és gyülekezetbe segítés. E feladatok végzéséhez min-
dig kapcsolódik szeretetszolgálat is. 2021-ben kis csoportos szabadtéri bibliaórákat
– zarándoklatokat – tartottunk havonta, a Budapest környéki hegyekben letelepe-
dett menekült családok és nemzetközi diákok számára. Parókiánkon kialakított ven-
dégházunkban több alkalommal adhattunk csodálatos vakációs élményeket több
gyermekes, menekült családoknak, templomunkban tartottunk számukra áldott
angol, arab és urdu bibliai foglalkozásokat. Ősztől afgán menekültek részére szere-
tetvendégségeket tartottunk magyar családoknál és gyülekezeti termekben, Győr-
ben és Balassagyarmaton. Jutalmunk, hogy tehettük. Hálásak vagyunk az Úrnak és
minden támogatónknak. 
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Adakozási ima

2.vezető: Hűséges Istenünk, tudva, hogy jók az életünkre vonatkozó terveid,
és szabad ígéreteidre bízni magunkat, adományunkat hálaadással
ajánljuk fel a Te országod építésére. Használd fel, akaratod szerint
minden néped javára!

Áldás és elbocsátás
2. vezető: Hálásak vagyunk Istenünk, hogy a Te jelenléted -

ben lehettünk együtt. Most ismét kimegyünk a világba, de azzal a
tudattal, hogy valamennyien a gyermekeid vagyunk. Tudjuk, néven
szólítottál bennünket. 
Mindennapi életünkben akaratodhoz igazodunk, keressük útmuta-
tásodat, követjük terveidet, és türelmesek leszünk, ha azok
beteljesülésére várnunk kell. 
Legyünk biztosak abban, hogy ha kihívásokkal és örömökkel szem-
besülünk, nem egyedül nézünk szembe velük! 
Menjünk békében, reményben és szeretetben, 
Istenünk nevében, (aki olyan hozzánk, mint atyánk és anyánk), az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! 

Mind: Ámen. 

6. Ének: Lásd Urunk egy nap újra … (Evangélikus Énekeskönyv: 124.)



Ez az anyag 2022. évi világimanapi istentisztelet előkészítő csomagjának része
További információ: World Day of Prayer International Committee 

475 Riverside Drive Room 729 New York, NY. 10115. USA 
http://worlddayofprayer.net 

A magyar fordításban a Magyar Bibliatársulat revideált új fordítását használtuk
(Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó 2014.) 

A fordítást lektorálta:  Balogh Csaba
Felelős kiadó: MEÖT Női Bizottsága, B. Pintér Márta, elnök

További információért, kérjük, látogasson el weboldalunkra:
http://meot.hu/index.php/noi-m 

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.
Telefon: 06-1-371-2690. Fax:06-1-371-2691

A Világimanapi adományokat a következő számlákra várjuk:

Magyarországi utalás esetén:

Számlatulajdonos neve: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Számlaszám: 13597539-12302010-00031854

Közlemény: „2022 Világimanapi persely”

Külföldről való utalás esetén:

Számlatulajdonos neve: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Számlaszám: 13597539-12302010-00031854 IBAN:

HU74135975391230201000031854
Bank neve: KDB Bank (Magyarország Zrt.) 

SWIFT code 1: KODBHUHBSWIFT code 2: COBADEFF (Euro) 
Bank címe: H-1054, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46., Hungary

Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: „2022 Világimanapi persely”
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