
Pünkösdi istentisztelet előtti imádság 

 

„Uram, kitárom a bensőm előtted, hívlak és örömmel várlak Téged.                                                           . 

Hálát adok mindenért, ami történt és történik velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram és szeretném 

az életem eseményeit, mint tőled jövő meglátogatásoknak látni. 

Hálát adok a kihívásokért, próbákért és a nehezebb és nehéz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent 

javamra fordított, velem volt. 

Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet! Add, hogy vágyjam fölismerni Lelked vezetését, és készséges 

legyek reá hagyatkozni. Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet, és add, bizalommal legyek 

a Lélek bennem végzett munkája felé.  

Add meg nekem, Uram azokat a lelki ajándékokat, amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután! 

Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet, lehetőségeimet, lelki és testi erőmet. 

Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná, amilyenné öröktől fogva eltervezted! 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. 

Ámen. 

 

 

Istentisztelet és úrvacsora előtti imádság:  

 

Uram, Istenem! Bár teljes mértékben méltatlan vagyok rá, hogy megálljak szent színed előtt, köszönöm, 

hogy Jézus Krisztus vérén át jöhetek Tehozzád! 

Az őszinteség lelkével ajándékozz meg engem. Köszönöm, hogy Te igazán és teljesen ismersz engem. 

Köszönöm, hogy eléd tárhatom egész életemet és mindazt, ami bennem van, aki vagyok. 

Péter apostollal együtt érzem én is a szívemben és vallom szent színed előtt:                                              

„menj el tőlem Uram, mert bűnös ember vagyok”.  

Hálát adok, hogy mindez ellenére is hívsz és vársz a Veled való közösségbe. 

Vallom Uram, hogy én teljes mértékben Tőled elszakadt, bűnös ember vagyok.                                             

Könyörülj rajtam irgalmadból és tiszta szívvel ajándékozz meg engem! 

Leteszem eléd testem, lelkem, minden gondolatom, szívem és bensőm minden érzését,                                           

a teljes akaratom, kérlek, tisztíts meg engem Jézus vére által. 

Az Ő szent érdeméért részeltess engem az úri szent vacsora jegyeiben, hogy azok számomra Jézus halálnak, 

kegyelmének valóságát ajándékozzák életem számár. 

 

„URam, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint 

a nagy mélység, embert és állatot megtartasz, URam. Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad 

árnyékába menekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint 

patakot. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Maradj hűséges a téged 

szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez! ” (36. zsoltár 6-11.) 

 

 

 

Jegyek vételekor a lelkész szavait követve: 

 

A kenyér vétele 

Lelkipásztor: Vegyük először a kenyeret                                                                                                         

 

(a résztvevők az előre előkészített, körbeadott kenyeres 

kosárból vesznek egy-egy darab kenyeret),                                                                                                                 

 

és mondjátok velem együtt a kenyérvétel előtti imádságot: 

 

„Uram Jézus! A Te megtöretett szent testednek érdemében részeltess engemet is,                                          

szegény bűnös szolgádat.. Ámen.” 

 

(Az imádság után a résztvevők magukhoz veszik a kenyeret.) 



 

A bor vétele 

Lelkipásztor: Vegyük a poharat 

 

(a résztvevők veszik az előre előkészített poharakat),                                                                                  

 

és mondjátok velem együtt a pohár vétele előtti imádságot: 

 

„Uram Jézus! A Te kiontatott szent vérednek érdemében részeltess engemet is,                                                                 

szegény bűnös szolgádat.. Ámen.” 

 

(Az imádság után a résztvevők magukhoz veszik a bort.) 

 

 

 

Istentisztelet és úrvacsora után: 

 

Köszönöm Uram a Veled való áldott közösséget, köszönöm az ige szavait, a tanítást.                             

Köszönöm, hogy közösségbe lehettem testvéreimmel. Hálás vagyok, hogy nem vagyok egyedül még a 

legnagyobb mélységben sem. Kérlek, Szentlelked munkálja bennem, hogy e szent vacsora közösségének 

erejéből élve szolgáljalak Téged! 

Engedd, hogy a dicsőségedre élhessek! 

 

„Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, 

mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, URam, irgalmadra és kegyelmedre, 

melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert 

te jóságos vagy, URam! Jó és igaz az ÚR, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat 

igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az ÚR minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, 

akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó, URam, bocsásd meg bűneimet, mert sok van! Azt 

az embert, aki féli az URat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a 

földet. Közösségben van az ÚR az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. ” (25. Zsoltár 4-14) 

 

Pünkösdi gondolat (elhangzik az igehirdetés előtti két ének között) 

 

"Ha valóban a Szentlélek tölt el bennünket, akkor nem is történhet meg, hogy egy személytelen 

spritualizmus csapdájába esünk. Hiszen a Szentléleknek éppen az a legfőbb célja, hogy ne magát, hanem 

Krisztust állítsa előtérbe, Őt tegye jelenvalóvá számunkra és Őt dicsőítse meg bennünk és közöttünk. A 

megváltás nagy művében a Szentlélek nem szakad ki (és nem szakítható ki) a Szentháromság egységéből, 

nincs valami külön vállalkozása, hanem éppen Ő az, aki Krisztus váltságának érvényt szerez, hozzá való 

megtérésünket és újjászületésünket munkálja, a Krisztus ábrázatára való átalakulásunkat végzi, és a Krisztus 

testét, az egyházat építi. Azonban a keresztyénség, különösen az újabbkori keresztyénség nagy kísértése az, 

hogy ezeket az igazságokat puszta tantételnek tekintse, a Szentlélek hatalmas munkáját pedig, amelyről az 

Újszövetség tesz bizonyságot - egyszeri, meg nem ismétlődő történelmi eseményként fogja fel. Ily módon 

azonban a keresztyénség isteni eseményből, emberi jelenségé válik, méghozzá elég vérszegény emberi 

jelenséggé....megújulás alapvető és fájdalmas felismerése az, hogy a modern keresztyénség minden 

gyengeségének és nyomorúságának egyetlen oka van, nevezetesen, hogy Szentlélek hiányban 

szenved....Szentlélek nélkül a szó biblikus értelmében egyáltalán nem létezik keresztyén élet. Mert a 

keresztyén élet nem tartozik az emberi lehetőségek közé. A keresztyén élet kegyelmi állapot, azaz olyan 

pneumatikus életforma, amelyet a Szentlélek valósít meg az emberben...a Szentlélek ajándékénak lehetősége 

nem a múlté, hanem a jelené is. Jézus Krisztus ígérete a Szentlélekről és ajándékairól nem csak az apostoli 

korszakra szólt, hanem az egész újszövetségi korszakra. Isten népe napjainkban is éppen úgy beteljesedhet 

Szentlélekkel, az egyházban és egyház által pedig éppoly hatalmas dolgok mehetnek végbe, mint az első 

időkben."  

Szabó Imre sárbogárdi lelkipásztor (1919- 2011) 

 


