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2020. november 22. 

Köszöntés: 86. Zsoltár 2-5.                                                                                                                                                    

„Tartsd meg életemet, mert én a te híved vagyok! Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned 

bízik! Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok mindennap.  

Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert utánad vágyódik a lelkem, ó, Uram!  

Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak.„ 

Ének: 464. Jöjj, királyom, Jézusom!                                                                                                                                                        

1. Jöjj, királyom, Jézusom! Szívem, íme, megnyitom. A gonosztól óvj Te meg, meg ne rontson engemet. 2. 

Véreddel, mely el-kifolyt, mosd le rólam, ami folt; Élet útját megmutasd, én meg nem találom azt. 

3.Gyógyítsd meg sok nyavalyám, enyhíts szívem bánatán;                                                                                              

Kétség, gond, ha gyötrenek, biztasd nádszál hitemet.                                                                                                       

4. Van hatalmad rá tudom, míveld, édes Jézusom: hit, remény és szeretet töltse be a szívemet! 

Fohász  
 

Lelkész: Összegyülekeztünk a Te jelenlétedben, Megváltónk nevében és neve által.  
 

Gyülekezet: Itt vagyunk fájdalmainkkal és sebeinkkel és hozzuk Eléd a világ,                                                             
és a szenvedő ember szükségeit. 
 

Lelkész: Megérkeztünk Hozzád az ígéretbe kapaszkodva:„aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.”  
  
Gyülekezet: Mert Ő ismeri életünket, mert Ő teremtett és testet öltve Jézus Krisztusban 
átélte emberi létünket. 
 

Lelkész: Eléd helyezzük meglankadt hitünket és a bennünket szorongató kétségeinket, félelmeinket. 
 

Gyülekezet: Kérünk, hogy élő reménnyel és szeretettel, mely összetöri félelmeinket,                      
erősíts meg bennünket! 
 

Lelkész: Itt vagyunk, ahogy és akik vagyunk, mert Te meghívtál bennünket. 
 

Gyülekezet: Mert ígéretet tettél, hogy aki Hozzád fordul, nem küldöd el. 
 
Ének: Az Úr jósága… 
Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, mert az Ő irgalma soha véget nem ér. 
Újjáéled reggelre, minden reggelre, nagy a Te hűséged, ó Uram, nagy a Te hűséged 
 

Töredelem az Úr színe előtt   

Lelkész: Urunk, aki Szent Fiad tökéletes engedelmességével és áldozatával megszabadítottál bennünket, 

bocsásd meg engedetlenségünk. Megvalljuk, hogy sem egyenként, sem közösségként nem figyeltünk igazi, 

mély vágyakozással a Te vezetésedre, hanem inkább a magunk választotta utakon jártunk. Sokkal inkább 

foglalkoztatott a magunk java és ügye, mint a Te országod építése. Ezzel magunkat is megszegényítettük, 

vágyaink és kívánságaink megcsaltak bennünket. Urunk bocsáss meg nekünk! 

Gyülekezet: Isten Fia, Jézus Krisztus irgalmazz nekünk! 

Lelkész: Megvalljuk előtted, hogy nem voltunk képesek jelen lenni ott, ahol szükség lett volna ránk.        

Nem kerestük fel azokat, akik számára látogatásunk vigasztalást, bíztatást jelentett volna. Bocsásd meg 

nekünk a másokért ki nem mondott imádságokat, szeretetlenségünket, amellyel sötétségbe borítottunk 

mindent, ahelyett, hogy világossága lettünk volna a szolgálatban. Önzésünket bocsásd meg nekünk! 

Gyülekezet: Isten Fia, Jézus Krisztus kegyelemezz nekünk! 

 



Ének: Nincs olyan fájdalom gond…                                                                                                             
Nincs olyan fájdalom, gond, mit meg nem oldhat. Nincs olyan nagy hegy, mit Ő meg nem mozdíthat. 

Nincs oly sötét, nagy vihar, mit le nem csendesít. Nem lehet oly bánatod, amin Ő nem segít.                                           

Mert e világnak terheit mind vállain hordta. Tudom testvérem, hogy téged is hordoz majd. 

Mert e világnak terheit mind vállain hordta. Tudom testvérem, hogy téged is hordoz majd. 

Sokszor azt gondolod, hogy tőled oly messze van. Hiába kiáltasz, mert minden szó hasztalan. 

Pedig Ő tegnap és ma, s örökké ugyanaz. Ha minden elmúlik is, de igéje megmarad.                                               

Mert e világnak… 

Közbenjárás a teremtett világért  

Olvasó: 
Csodák Királya, aki az elemek előtt is léteztél már, mielőtt a nap lenyugodott volna nyugaton, mielőtt még 
a vizek lettek volna az óceánokban, Ó Csodálatos Király, aki magad vagy a Kezdet és a Vég. 
Magasságos Király, aki teremtetted a nappalt és az éjjelt, a világosságot.                                                                
Erős Király, aki nem vonod meg kegyelmedet és szeretetedet tőlünk, teremtményeidtől. 
Mindenek Atyja, aki teremtetted a férfit és a nőt, hogy hódítsák meg és töltsék be a földet, mindig adjanak 
hálát Neked határtalan szeretetedért. Mennyek Királya és Mindenek Teremtője, megvalljuk Neked 
gyengeségeinket. Ahol Te alázatos vagy és minden bűntől mentes, ott mi kevélyek és bűnösök vagyunk.               
Ahol Te erős vagy és kegyelmes, ott mi erőszakosak és kegyetlenek. Bűneink miatt szenved ez a világ. 

Lelkész: Urunk, halld meg néped kiáltását! 

Olvasó: Minden ember nevében kérünk, különösen a háborúk és katasztrófák áldozataiért, a 
megsebzettekért, az éhezőkért, a kételyek közt élőkért, a válságban lévőkért.  Urunk szánj meg minket, 

Gyülekezet: Jöjj közel hozzánk, kérünk, gyógyíts meg minket. 

Olvasó: Teremtettség nevében kérünk, Urunk, hiszen az emberiség tönkreteszi minden szépségét, 
kifosztja értékeit. Urunk, szánj meg minket, 

Gyülekezet: Jöjj közel hozzánk, kérünk, gyógyíts meg minket. 

Olvasó: Minden teremtményed nevében kérünk, akik az emberi felelőtlenség  és kegyetlenség miatt 
szenvednek, Urunk szánj meg minket, 

Gyülekezet: Jöjj közel hozzánk, kérünk, gyógyíts meg minket. 

Olvasó: A gyermekek nevében kérünk, különösen azokért, akikről lemondtak vagy elvesztek, akik család 
vagy szeretet nélkül élnek, akik az utcán, akik az intézetben élnek, akiket bármilyen módon kihasználnak, 
akik félnek vagy magányosak. Urunk, szánj meg minket, 

Gyülekezet: Jöjj közel hozzánk, kérünk, gyógyíts meg minket. 

Olvasó: A betegek nevében kérünk, akiknek fájdalmaik vannak, akik műtétre várnak, akik hosszú 
kezelések előtt állnak, akiknek gyógyíthatatlan betegségük van. Urunk, szánj meg minket, 

Gyülekezet: Jöjj közel hozzánk, kérünk, gyógyíts meg minket. 

Olvasó: Azok nevében kérünk, akik hajléktalanok, vagy munkanélküliek, vagy akik pénzügyi 
problémákkal küzdenek, végeláthatatlan terheket hordoznak. Urunk, szánj meg minket, 

Gyülekezet: Jöjj közel hozzánk, kérünk, gyógyíts meg minket. 

Olvasó: Azok nevében kérünk, akik elvesztették az uralmat önmaguk élete felett, különösen az alkohol és 
drogfüggőkért. Urunk, szánj meg minket, 

Gyülekezet: Jöjj közel hozzánk, kérünk, gyógyíts meg minket. 

Olvasó: Azok nevében kérünk, akik magatehetetlenek, fogyatékkal élők, akiknek segítségre van 
szükségük. Urunk, szánj meg minket, 

Gyülekezet: Jöjj közel hozzánk, kérünk, gyógyíts meg minket. 



Ének: 469. dicséret, Jézus nyájas és szelíd…                                                                                                                 
1. Jézus, nyájas és szelíd, láss meg engemet, hallgassad meg, hű Megváltóm gyermekedet!                                       
2. Bűnöm láncát oldja fel kegyelmed s a hit; törjed össze balga szívem bálványait!                                                            
3. Szabadságot adj nekem és tiszta szívet, vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak Veled!                                              
4. Vezess engem utadon: Magad légy az út, melyen lelkem a halálból életre jut!                                                            
5. Jézus, nyájas és szelíd, láss meg engemet: el ne engedd, hű Megváltóm, már kezemet!  

Közbenjárás a szenvedő emberekért 

Olvasó : Édesatyánk! Életünk tele van láthatatlan, belső sebekkel. Te ismered mindazt, amit belül, a 
szívünkben, az értelmünkben, az emlékeinkben hordozunk. Te ismered magányunkat, 
megbántottságunkat, szorongásainkat, veszteségeinket. Urunk, olyan dolgok ezek, amikről ritkán vagy 
soha nem beszélünk!  Te tudod, mennyire nyomaszt és fáj mindez számunkra.                                                                   
Kérünk Téged, hogy minden haragtól, megbocsátani nem tudástól, nehezteléstől tisztítsd meg a szívünket.                                                                                                                                                
Eléd visszük a múltban kapott és adott sebeinket, amelyeket a bántó emberi szavaink okoztak. Eléd 
visszük magányunkat, félelmünket az elhagyatottságtól. Ki örökkévaló Társunk vagy, szabadíts meg 
minket! Imádkozunk Hozzád mindazokért, kik úgy érzik zsákutcába kerültek,akik az élet eldobására 
készülnek. Kérünk a depresszió szorongatása között élő testvéreinkért. Imádkozunk a gyászolókért, 
mindazokért, akik szerettüket vesztették el, és feldolgozhatatlannak tűnik a veszteség.                                                                                      
Drága Szentlélek, Te önts gyógyító olajat belső sebeinkre! 

Ének: 345. Dicséret, Ím, nagy Isten… 
1. Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom, Menedékem nincs sehol e földi határon;  
Ha te nem jössz bánatomra biztató szóval, Italom könny, a kenyerem keserű sóhaj. 
2. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt, Nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt;  
Ó, ne büntesd, Uram, azt, kit megtört a bánat: szálljon reám irgalmadból béke, bocsánat! 
3. Szent Fiadért, Ki engemet vérén megváltott, hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok!  
Vigaszoddal térj kegyesen beteg szívemhez, Hozzád térő gyermekednek, Atyám, kegyelmezz! 
 
Textus : Lukács evangéliuma 16. fejezet 19-31. 

Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett.        
Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a 
gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit.                         
 Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és 
eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és 
kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét 
mártsa vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt:           
Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt 
vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezenfelül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik 
innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: 
Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, 
nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, 
hallgassanak azokra! Ő pedig ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy 
valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak,                   
az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. 

Igehirdetés  
 
 
Imádság  
Urunk, Jézus Krisztus, Tehozzád fordulunk imádságunkkal, mert Te hordoztad a keresztet,                                    
és megsebesíttettél mindnyájunkért! Eléd hozzuk betegeink életét: testükben és lelkükben viselt minden 
szenvedésüket, megaláztatásukat, kéréseiket, könyörgéseiket, elfogyóban lévő türelmüket, megkopott 
reménységüket, és soha ki nem mondott sóhajaikat. 
Neked köszönjük az általad megújított türelmüket és reményüket, hogy amint szenvedésüket Veled viselik, 
úgy feltámadásodban is részük lesz. Sebeid által gyógyítod őket. 
Neked köszönjük imáikat, melyekkel mindnyájunkat egybefűznek Teveled! 
Nálad keressük a békét, amelyet emberi igyekezet meg nem adhat; és a megnyugvás békességét, amelynek 
egyedül Te vagy a forrása. Tehozzád emeljük szívünket,mert a Te közelségedben megtisztulnak 
gondolataink, értelmünk és akaratunk. 
Könyörögjünk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, a jó Pásztorhoz és örök Orvoshoz: 



 
 
 
 
Mindenható Urunk, Szent Királyunk,  
Aki megbüntetsz, de nem pusztítasz el,  
Aki megerősíted az esendőket,  
felemeled az elesetteket,  
és gyógyulást adsz az ember testi gyötrelmeire;  
könyörgünk Hozzád, Istenünk,  
látogasd meg irgalmaddal beteg szolgádat  (a nevét, neveket említjük csendben),  
bocsásd meg neki minden szándékos és szándéktalan vétkezését.  
 
Igen, Uram, küldd le a mennyekből gyógyító erődet, érintsd meg a testét,  
enyhítsd szenvedését és minden lappangó gyöngeségét,  
és légy a Te (a nevét, neveket említjük csendben) szolgád orvosa,  
gyógyultan és teljes egészségben emeld fel őt betegágyából, a nyomorúság fekhelyéről;  
ajándékozd őt a Te Egyházadnak, hogy Néked tetsző módon szolgáljon  
és a Te akaratod teljesítse.  
 
Lelkész:  Mindannyian Isten kezében vagyunk. 

Ő segít elhordozni a fájdalmat 
És az idők teljességében 
Átvisz minket az Ő új napjának fényességébe, 
Ahol üdvözülünk, és ismét teljesek lehetünk. 

                           Megnyitjuk a tetőt, mint egykor a béna barátai, 
  Hogy lábaid elé tehessük szeretteinket. 
  Nagy Király, vedd őket körbe szereteted ragyogásával, 

Szeretett Megváltónk, gyógyítsd sebeinket érintéseddel, 
Lélek tüze, adj nekik új életet!                                                                                                     

Az Atya nevében, aki teremtett titeket,                                                                                                                                 
A Fiú nevében, aki szeret titeket,                                                                                                                                     
A Szentlélek nevében, aki bennetek lakozik,                                                                                            
Fogadjátok a Szentháromság Isten védő hatalmát. 

 

Imádságok és csend, Mi Atyánk  

1, Járványhelyzet, megbetegedett emberekért, a betegek körül szolgálatot tejesítőkért, és gyászolókért,   
Isten szabadítása 

Csend 

2, Társadalomi sebek gyógyulásáért, ellenségeskedéseink és előítéleteink miatt bűnbánat,                    
egységre jutás Krisztusban 

Csend 

3, Egyház gyógyulása, egység, szolgálat krisztusi betöltése 

Csend 

Mi Atyánk 

 

 

 

 



Lelkész:   

Ó, Urunk, Mennyei Atyánk, köszönjük neked a kegyelmet, amelyben részesítettél minket, és bízunk a Te 
szerető gondoskodásodban. 
Amikor gyengék vagyunk, kérünk, adj erőt. 
Amikor kevés a hitünk, tölts el minket bizonyossággal. 
Amikor mi bezárjuk a szívünket a Te drága Fiad előtt, kérünk, Ő nyissa meg azokat, gyógyítsa sebeinket és 
legyen társunk életünk minden napján most és mindörökkön örökké. Ámen. 

Hirdetések 

 

Lelkész: Áldjon meg benneteket az Úr 
  S szeretet töltse el szíveteket, 

Legyen Krisztus veletek minden utatokon, 
És soha ne térjetek el mellőle, 
Szentlélek tegyen benneteket hűségesekké 
És kitartókká mindvégig, 
Világossága ragyogja be utatokat! 
 
 
 
 
 
 
 

Három imádság közötti énekek:  
 
Egy szív érettem dobogott. Egy szívben nagy fájdalom volt. 
Egy szív érettem szenvedett. Egy szív érettem megrepedt. 
 
Egy szívben az irgalom élt. Egy szív szerette a szegényt. 
Egy szívben nem volt semmi folt. E szív Jézusom szíve volt. 
 
Ha szívedre búbánat száll, Jöjj Jézushoz, mert szíve vár. 
E szívben van számodra hely. Jöjj, szíved itt békére lel.  
 
 
Mint az asszony az Ő ruhája szegélyét megragadjuk az Úr jelenlétét, 
Mint a vak koldus az út szélén kiáltunk, s futunk az Úr elé. 
 
És hirtelen egy mennyei kéz megáld Jézus az, aki megsegít. 
És hirtelen a mennyei erő leszáll Jézus jön, s meggyógyít. 
 
 


