
Istentisztelet Zwolle, 2022. július 10. 

Igét hirdet: Dr. Barta Zsolt / Kántorizál: Barta Lívia 

• Vótum / Senctence of Scripture 
 

• Kezdő imádság / Opening Prayer  

• Ének / Hymn: 208,1–3 

(Ref. Énekeskönyv, 2021) 
1. Jöjj, mondjunk hálaszót 

Hű szájjal és hű szívvel. :/: 

Mert rajtunk itt az Úr 

Nagy csodadolgot mível. 

Már anyaölben is 

Volt mindig gondja ránk. 

A sok jót, mellyel áld, 

Ki sem mondhatja szánk! 

2. Dús kincséből az Úr 

Jó békességet adjon, :/: 

Hogy szívünkben a kedv 

Víg és derűs maradjon. 

Ne hagyja híveit 

Bú-bajban sohasem; 

A rossztól óvja meg 

Itt s túl ez életen. 

3. Az Atyát és Fiút 

És a Szentlelket áldom, :/: 

A menny Urát, kiben 

Szent egybe forrt a három; 

Aki úgy szól ma is, 

Ahogy régente szólt, 

Nem változik: az Ő, 

És az lesz, aki volt. 

• Bűnvallás / Confession of Sin 

◦ Bűnvalló imádság 

 

Istenünk, aki örökkön-örökké élsz és uralkodsz: 

benned nincs változás, sem változásnak árnyéka! 

A nyerészkedők ravasz tervei, 

az erőszakosok dühe, 

az ellenség haragja 

magával sodor minket: 

először megdöbbenünk,  

majd zúgolódunk, 

végül fellázadunk. 

Mint egykor Péter a Gecsemáné-kertben,  

úgy mi is kardot ragadva küzdenénk. 

Beismerjük előtted,  

hogy még imádságainkat, 

hitünket, 

elképzelt szentségünket is 

a harc, 

a bosszú vágyása hatja át. 

Kérünk, légy irgalmas hozzánk! 

A nyerészkedők ravasz tervei, 

az erőszakosok dühe, 

az ellenség haragja 

lelassít hozzád vivő utunkon, 

a felkínált alkukat elfogadjuk:  

a bűnösök tanácsa szerint járunk, 

a vétkesek útján megállunk, 

és a hitszegők székébe mi is beülünk. 

Beismerjük előtted,  



hogy a megalkuvás és a romlottság 

a szívünkig hatol, 

az alakoskodásban egészen megfogyatkoztunk. 

Kérünk, légy irgalmas hozzánk! 

Esedezünk hozzád, 

Jézus Krisztus érdeméért, 

aki ellentmondott a kísértőnek, 

de aki megbocsátott gyilkosainak, 

hogy kegyelmed által 

szabadíts meg a harag 

és a megalkuvás bűnétől egyaránt. 

Jézus Krisztus áldozata által 

tedd tisztává hitünket, 

tedd igazzá egész valónkat. Ámen! 

• Ének / Hymn: 222,1–5. 11 1. Nagy hálát adjunk az 

Atya Istennek, 

Mennynek és földnek szent 

Teremtőjének, 

Oltalmazónknak, kegyes 

éltetőnknek, 

Gondviselőnknek. 

2. Hála tenéked, mennybéli 

nagy Isten, 

Hogy szent igédet adtad mi 

elménkben, 

És hogy ezáltal véssz 

ismeretedben, 

Te kegyelmedben. 

3. A romlás után nem hagyál 

bűnünkben, 

Sőt, te Fiadat ígéréd 

igédben, 

Hogy elbocsátod őtet 

miközénkben, 

Emberi testben. 

4. Megemlékeztél szent 

ígéretedről 

És a mihozzánk való 

kegyelmedről, 

Így szóltál mennyből 

küldött szent Fiadról, 

Jézus Krisztusról: 

5. Ő a Megváltó, akit 

megígértem, 

Róla mit szóltam, íme, 

betöltöttem, 

Áldozatával 

megengeszteltettem, 

És megbékéltem 

11. Dicsőség néked 

mennyben, Örök Isten, 

Ki dicsértetel a te szent 

Igédben, 

Krisztus Jézusban, mi 

Üdvözítőnkben, 

És Szentlélekben. 
 

• Igehirdetés előtti imádság / 

Prayer for Illumination 

 

• Lekció / First Reading:  5Móz 30,9-14 / Deut 30,9-14 

• Zsoltár / Psalm: 25,1–2. 1. Szívemet hozzád emelem 

És benned bízom, Uram. :/: 

És meg nem szégyenítetem, 

Nem nevet senki rajtam. 

Mert szégyent nem 

vallanak, 

Akik hozzád esedeznek, 

Azok pironkodjanak, 

Akik hitetlenül élnek. 

2. Utaid, Uram, mutasd 

meg, 

Hogy el ne tévelyedjem, :/: 

Te ösvényidre taníts meg, 

Miken intézd menésem. 

És vezérelj engemet 

A te szent igaz Ígédben; 

Oltalmazd életemet, 

Mert benned bízom, Úr 

Isten. 
 



• Textus / Gospel:  Lukács 10,25-37 / Lukas 10,25-37 

• Prédikáció / Sermon  

• Ének / Hymn: 196,8 Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás, 

A szentek Urának légyen örök magasztalás! 

Kiben soha nincs megváltozás 

Vagy ígérettől elhanyatlás: 

Tőle fejünkre szálljon áldás! 

• Könyörgés / Prayers of the 

People 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiéd a földkerekség, Szentek Királya, 

hangtalan szóval hirdeti dicséreted a menny, 

Bölcs Teremtőnk! 

Hálát adunk hatalmadért, 

amivel a roppant világokat fenntartod, 

és szeretetedért, amivel megrontott szívünket 

meggyógyítod. 

Esedezünk hozzád a földért, 

a folyóvizekkel öntözött bőséges kertért, 

amelyet otthonunkká rendeltél, 

amelyet mi kapzsiságunkkal, 

erőszakosságunkkal, haragunkkal 

és restségünkkel szüntelen megrontunk. 

Földjeinket tedd termővé, 

erdeinket őrizd meg, 

adj bőséges esőt, 

enyhe szellőt, 

és szelíd napfényt a megszabott időben! 

Segíts hálával elfogadni, 

és önmérséklettel használni javaidat 

felebarátaink szolgálatára, és a Te dicsőségedre! 

Irgalmasan hallgass meg minket Urunk! 

Esedezünk hozzád a népek és nemzetek sokaságáért, 

a kincsekért, amelyeket szétosztottál köztünk, 

hogy ne egymás kárára legyünk,  

hanem megtaláljuk a békesség útját. 

Könyörgünk hozzád a különféle nyelvekért,  

hogy a megértés eszközei legyenek; 

a kultúrákért, hogy megtisztultan szolgálják a föld lakosait. 

És legfőképpen könyörgünk hozzád a békességért. 

Fékezd meg a haragot, a gőgöt,  

az irigységet, és a kapzsiságot,  

ami pusztává teszi a városokat, 

és ami halált hoz a világba! 

Őrizd meg az Ukrajnában, 

Etiópiában és Szíriában élőket, 

fékezd meg a gonoszt, ami elragadja a kicsinyeket és a 

védteleneket, 

adj enyhet a menekülőknek, 

és a menekülni képtelen felebarátainknak! 

Irgalmasan hallgass meg minket Urunk! 

Esedezünk hozzád hazánkért, Magyarországért, 

és azokért a földekért és országokért, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Úri imádság / The Lord’s Prayer 

ahol helyünket kijelölted, 

ahol nevedet segítségül hívjuk. 

Cselekedd meg, hogy szabadság,  

igazság és béke honoljon köztünk! 

Add, hogy Krisztus hitét szabadon követhessük, 

és a Te igazságod legyen népünk igaz mércéje! 

Irgalmasan hallgass meg minket Urunk! 

Hálát adunk neked az Egyházért, 

lelkünk otthonáért, az igazság oszlopért,  

és a hit támaszáért. 

Adj az Egyháznak tiszta látást a jó és a rossz 

megkülönböztetésére, 

lelkesült bátorságot a tanúságtételre, 

bölcsességet az alkalmak és idők megismerésére! 

Esedezünk hozzád püspökeinkért, espereseinkért,  

presbiterekért, diakónusainkért, kántorainkért,  

és hitoktatóinkért, hogy tanításuk és példaadásuk révén 

Egyházad ébren várja Krisztus eljövetelét,  

aki nem késlekedik, hanem váratlanul jön el, 

hogy megjutalmazza a hű szolgákat. 

Irgalmasan hallgass meg minket Urunk! 

Jézus nevében kérünk, hallgasd meg kérésünket, 

Jézusért, akit veled Atyánk, és a Szentlélekkel 

imádunk és áldunk mindörökké. Ámen! 

 

Mi Atyánk …  

• Ének / Hymn: 292,1–2 1. Uram, bocsássad el 

Szolgádat békével, 

Szent ígéreted szerint, 

Mert te idvezítőd 

Én szemeim előtt 

Nékem nyilván megjelent. 

2. Kit világos fényül 

Pogányoknak küldél, 

Kinek fényességével 

Nyilván kijelenék 

A szent Izráelnek 

Nagy dicsősége széjjel. 
 

• Áldás / Benediction  

 


