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Teremtésünnepi családi istentisztelet

Kezdő ének
EÉ 69

Köszöntés (lelkész)

Rendhagyó liturgia a gyerekek szolgálatával.

Lelkész
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kezdjük ezt az istentiszteletet. Segít-
ségünk az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta.

Gyülekezet
Ámen.

Teremtésünnepi családi istentisztelet

233
Téma Az élet forrása
Vasárnap Egy szeptemberi vasárnap (teremtésünnep)
Segítők Gyerekek és felnőttek, összesen 5-6 fő

Eszközigény Friss ivóvíz, kancsó, poharak, kézmosási lehetőség, víz, edény,
törölköző

Helyszín Templom vagy gyülekezeti terem

Előkészítendő A szimbolikus cselekmény helyszíneinek előkészítése, segítők
felkérése, énekek kivetítése

Időtartam 1 óra
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Közös imádság a 36. zsoltár alapján

Gyülekezet
Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig.

Nők
Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid mélyek és igazak, mint
a tenger. Ismered félelmeinket és kétségeinket, mégis mellettünk maradsz,
nem hagysz minket magunkra.

Gyülekezet
Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig.

Férfiak
Tudod, merre halad életünk útja. Ismered eredményeinket, tudsz tévedése-
inkről. Bűneink sincsenek rejtve előtted. Ha tévedünk, akkor se mondasz
le rólunk. 

Gyülekezet
Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig.

Nők
Nálad védelmet találunk. Elrejtesz minket szárnyad árnyékában. Te vagy
életünk forrása. Jóságod felmelegít napról napra, ahogyan a nap felmelegíti
a földet. Örö möt árasztasz ránk, mint patakot.

Gyülekezet
Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. 
Ezért áldunk és dicsőítünk téged. 

Ének
EÉ 42 

Igehirdetés
Zsolt 36,10 alapján
(Lehetséges témák: a víz mint Isten ajándéka, ami többféle értelemben az élet
forrása. Nem minden ember jut hozzá a tiszta, éltető ivóvízhez. Ezzel is, mint

CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
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Isten sok más ajándékával, vissza tudunk élni. Pazarlás, gondatlanság, fi -
gyel metlenség – kicsiben és nagyban; családi életben és nagyüzemekben. Víz
és élet, forrás és szomjúság a Bibliában. A Biblia gyakran hasonlítja az ember
éle tét a fákhoz vagy virágokhoz: gyökér, víz, táplálék, fény, gyümölcs. Isten
sza va, a gyülekezeti közösség mint éltető forrás.)

Ének
EÉ 556

Imádság a gyülekezet szolgálatával

Gyermek
Szerető Istenünk, te ajándékozol vizet a szomjazó embernek és a szomjazó
természetnek. Te adsz tiszta levegőt, hogy fellélegezzünk. Minden élet tőled
jön. Köszönjük jóságod.

Gyülekezet
Urunk, köszönjük jóságod.

Felnőtt
Szerető Istenünk, segíts megőriznünk ajándékaidat! Hadd lássuk meg a
tiszta ivóvízben a kincset, amellyel éltetsz és amelyet ránk bíztál. Add, hogy
gondosan bánjunk vele, és segíts igazságosan elosztani. Hallgass meg
minket, Urunk.

Gyülekezet
Hallgass meg minket, Urunk.

Fiatal
Köszönjük, Istenünk, hogy szavad és szereteted éltető forrás. Táplál, felüdít,
megerősít. Nehéz napokban is életben tart. Tartsd nyitva számunkra szere-
teted forrását. Ne engedj olyan közönyössé válnunk, hogy már ne szomjaz-
zuk igédet. Sőt terjeszd ki ránk áldásod, hogy egyre tisztábban érezzük
szavad és szereteted jó ízét. Szólj hozzánk, Urunk.

Teremtésünnepi családi istentisztelet
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Gyülekezet
Szólj hozzánk, Urunk.

Gyermek
Köszönjük neked, Istenünk, hogy Atyánknak szólíthatunk, és nem tagadsz
meg minket. Köszönjük, hogy a keresztségben mindörökre gyermekeddé
fogadtál minket. Könyörgünk minden gyermekedért a földön. Emlékeztesd
őket minden vízcseppel arra, hogy hozzád tartoznak.

Gyülekezet
Emlékeztess minket, Urunk. Ámen.

Ének
EÉ 255

Szimbolikus cselekedet
Az istentisztelet három helyszínen folytatódik. Egyik helyen tiszta, hideg, friss
ivóvizet kínálnak pohárban. A másik helyen kezet moshatunk. A keresztelő-
kútnál pedig keresztelési megemlékezés történik, személyes áldással.

Ének
EÉ 575

Miatyánk

Áldás
Az Úr Jézus szeretete vonjon téged az ő közelébe.
Kegyelme frissítsen és vidámítson téged.
Az Úr Jézus ereje szolgáljon és erősítsen téged.
Az Úr Jézus öröme töltse be a lelkedet.
A mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldása nyugodjon meg
rajtad, és maradjon veled örökké. Ámen.

Ének
EÉ 293

CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
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Tanévnyitó családi istentisztelet

Kezdő ének
EÉ 318

Köszöntés (lelkész)

Rendhagyó liturgia a gyerekek szolgálatával.

Lelkész
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.

Gyülekezet
Ámen.

Első gyermek
Sokféle út van: keskeny erdei ösvények, amelyeket állatok tapostak ki, és
csöndes falusi utcák. (Leteszi az első követ.)

Második gyermek
Aszfaltozott városi utak, autóutak, autópályák. Mindegyik vezet valahová.
(Leteszi a második követ.)

Tanévnyitó családi istentisztelet
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Téma „Én vagyok az út”
Vasárnap Tanévnyitó
Segítők Gyerekek és pedagógusok

Eszközigény
Hat darab nagyobb, szép formájú kődarab, amelyeket a litur-
gia folyamán a gyerekek tesznek le egyenként az oltár elé úgy,
hogy utat formáljanak.

Helyszín Templom vagy gyülekezeti terem
Előkészítendő Kövek beszerzése, segítők felkérése, énekek kivetítése
Időtartam 1 óra
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Harmadik gyermek
Ahhoz, hogy célhoz érjek, meg kell találnom a megfelelő utat. (Leteszi a
harmadik követ.)

Ének
Gyerekek és ifjúság, ha kivetítjük, a gyülekezet is énekelheti.
ÚÉ 2,1–2

Negyedik gyermek
Jézus ezt mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Leteszi a negye-
dik követ.)

Ötödik gyermek
Jézus út mindannyiunk számára: számodra és számomra is. Vele célba ér -
hetünk. (Leteszi az ötödik követ.)

Hatodik gyermek
Nehéz útnak indulni, de együtt könnyebb. (Leteszi a hatodik követ.)

Ének
ÚÉ 2,3–4

Imádság a gyermekek szolgálatával
(Az imádságot mindig egy-egy gyermek mondja, a „Kérünk, vezess minket”
részt pedig közösen.)

Gyermek
Úr Jézus, te vagy az út az életünkben; add, hogy ezt felismerjük.

Gyülekezet
Kérünk, vezess minket!

Gyermek
Adj bátorságot a kezdéshez, és adj erőt a kitartáshoz.

Gyülekezet
Kérünk, vezess minket!

CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
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Gyermek
Ha elcsüggedünk, te akkor is velünk vagy, és hordozol minket.

Gyülekezet
Kérünk, vezess minket!

Gyermek
Ha letérünk a helyes útról, engedd, hogy visszataláljunk.

Gyülekezet
Kérünk, vezess minket!

Gyermek
Hálát adunk, hogy veled célhoz érhetünk.

Gyülekezet
Kérünk, vezess minket!

Ének
ÚÉ 2,5

Rövid imádság

Igeolvasás – lekció
(Egy gyülekezeti munkatárs vagy pedagógus olvassa.)
1Kor 4,1–5

Apostoli hitvallás

Főének
EÉ 443

Igehirdetés
Jn 14,6 alapján

Tanévnyitó családi istentisztelet
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Ének
(Gyermekek és ifjúság)
ÚÉ 9 (Itt a perc)

Imádság gyermekek és tanárok szolgálatával

1. diák
Elkezdődik a tanév. Újra találkozunk a régi ismerősökkel: osztálytársaink-
kal és tanárainkkal. De sok új és ismeretlen feladat is vár ránk. Add, hogy
ne féljünk tőlük.

1 tanár
Adj nekünk bátorságot és kitartást, hogy a te utadon járjunk, amely minket
is közelebb hoz egymáshoz.

2. diák
Ne engedd, hogy csüggedten és kedvetlenül végezzünk munkánkat. Ké -
rünk, adj mellénk társakat, akik segítenek hordozni terheinket.

3. diák
Ajándékozz tanárainknak bölcsességet és szeretetet, hogy vezetni tudjanak
minket ebben a tanévben is.

2. tanár
Add, hogy úgy végezzünk munkánkat, hogy a tanév végén hálát adhassunk
neked, hogy véghezvittük mindazt, amit ránk bíztál. Ámen.

Miatyánk

Áldás
Először a tanárok, diákok, gyülekezeti munkatársak megáldása, majd közös
áldás.

Befejező ének
EÉ 277
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Vízkereszti családi istentisztelet

Orgona előjáték

Bevezető szavak
Talán már mindannyian hallottunk arról, hogy a keleti egyházban a mai
napon ünneplik a karácsonyt, Jézus születését. Bár számunkra a mai nap
karácsony lezárásaként ismeretes, egy kicsit mi is visszatekinthetünk a
jászolban fekvő gyermek Jézusra. Mert ma azokra az utazókra gondolunk,
akik egykor a messzi távolból keltek útra.

A képzőművészetben ők jelképezték a Krisztust kereső embert, így a
középkor végéig sokszor három különböző életkorú férfiként ábrázolták őket.

Vízkereszti családi istentisztelet
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Téma Akik követték a csillag fényét
Vasárnap Vízkereszt
Segítők Bölcsek
Eszközigény Csillagok, gyufásskatulyák, cetlik, kivetítő
Helyszín Templom vagy gyülekezeti terem

Előkészítendő Csillagok elrejtése, bölcs(ek) beöltöztetése, az „embercsillag”
megformálásában egyeztetés a segítőkkel.

Időtartam 1 óra
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Giotto nagyszerű festményén látjuk, hogy a fiatal épp csak megérkezik, ő
áll a gyermektől legtávolabb, még az utat keresi. A középkorút csak egy
lépés választja el Jézustól, esetleg éppen a fiatalt irányítja. Az idős pedig
már ott térdel a megtestesült Krisztus előtt, célba érten.

De kik voltak ezek az utazók? Arra kérem a legkisebbeket, hogy álljanak
fel a helyükről, s amíg mi elénekeljük a következő éneket, szépen halkan ke -
res senek ilyen csillagokat (felmutatunk egyet) a templomban/teremben!
Mind egyiken szerepel egy kérdés, amelyet majd feltehettek a vendégünknek.

Kezdő ének
EÉ 185,1–2 (vagy ÚÉ 19,1–2)

Zsoltár
Íme, eljött az Úr, akit ti kerestek, és övé a dicsőség, az erő és a hatalom.

Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön!
Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten!
Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: 
az ő népe és legelőjének nyája.
Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel.
Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! 
Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, 
és hűsége nemzedékről nemzedékre. (Zsolt 100)

Íme, eljött az Úr, akit ti kerestek, és övé a dicsőség, az erő és a hatalom.

Imádság
Jézus Krisztus, Isten gyermeke, népek világossága!
Egyszerűen érkeztél meg közénk: egy asszony ölében láthatunk téged.
Add meg nekünk kegyelmesen, hogy ott keressünk, ahol valóban megtalál -
ható vagy!

Térdre kényszerül a világ bölcsessége, és csak csodálkozik, milyen jó
vagy hozzánk, Üdvözítőnk és Megmentőnk.

CSALÁDI ISTENTISZTELETEK

242

08 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd  2009.07.27.  10:07  Page 242



Igeolvasás
1Tim 1,15–17

Ének
EÉ 397,1.5 (vagy ÚÉ 182)

Bemutató
(Napkeleti bölcsnek beöltözött férfiember/ek fogadja/fogadják a gyerekek
„csillagkérdéseit”.)
1. kérdés: Ki vagy te, és honnan jöttél?
Válasz: Tudós vagyok, és messze keletről jöttem a munkatársaimmal.

2. kérdés: Hogyan kerültél a kis Jézus közelébe?
Válasz: A csillagászat segítségével.

3. kérdés: Hogyan segített a csillagászat megtalálni Jézust?
Válasz: Különleges konjunkciót, azaz csillagegyüttállást számoltunk ki az ég -
bol ton, amelyből arra következtettünk, hogy Júdeában nagy király születik.

4. kérdés: Mi ez a csillagászati esemény?
Válasz: A Jupiter-Szaturnusz bolygók együttállása a Halak csillagképben.
Tudvalevő, hogy a Jupiter a királyok, a Szaturnusz a zsidók csillaga, a Halak
csillagkép pedig a Jupiter saját csillagháza.

5. kérdés: Miért jöttetek?
Válasz: Ezt a nagy királyt a saját szemünkkel szerettük volna látni, és örül-
ni, hogy láthattuk őt. Ez életünk nagy pillanata.

6. kérdés: Mit hoztatok magatokkal?
Válasz: Ami egy királyhoz méltó lehet: aranyat és drága illatszereket:
tömjént, mirhát.

7. kérdés: Történt-e valami említésre méltó az úton?
Válasz: Csak itt, egészen közel a célhoz: Heródes király gyanús viselkedése.
Ez az ember valami gonoszságon töri a fejét.

Vízkereszti családi istentisztelet
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Igehirdetés
Mt 2,1–12 vagy 1Tim 1,15–17 alapján

Segítő gondolatok
Karácsony fénye továbbsugárzik, mindenkinek világít az ég alatt. Hagyjuk,
hogy ez a fény bevonjon, „átvilágítson”, űzze ki szívünkből a sötét dolgokat.

Vajon mi útnak indulnánk-e megkeresni Jézust?
Mindenki gondolja át, mi az, amitől jó lenne szabadulni, hogy könnyű

léptekkel siethessünk bölcsőjéhez!
S mi volna az, amit neki ajándékképpen magunkkal vinnénk? Vagy már

annyira hozzászoktunk, hogy karácsonykor a kis Jézus ajándékoz meg
minket, hogy erre nem is gondolunk?

Ady Endre: Kis, karácsonyi ének
(részlet)

„Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.”

Ajándékok, amelyek nem kerülnek pénzbe
• Szóljunk egy jó szót.
• Vidítsunk fel egy beteget.
• Nyújtsunk kezet valakinek.
• Dicsérjük meg az ételt.
• Ne feledkezzünk meg egy közeledő születésnapról.
• Óvatosan csukjuk be az ajtót.
• Apróságoknak örüljünk.
• Mindenért hálásak legyünk.
• Adjunk jó tanácsot.

CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
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• Egy levél írásával szerezzünk örömöt.
• Apró tűszúrásokon ne évődjünk.
• Jogos panaszt ne melegítsünk föl újra.
• Ne tegyük szóvá, ha a másik hibázott.
• Ne fogjuk fel elutasításként, ha háttérbe szorultunk.
• Levert hangulatot ne vegyünk komolyan.
• Ne sértődjünk meg egy félresikerült szó miatt.
• Találjuk meg az elismerő, dicsérő szót a jóra, az együttérzés szavát a

megalázottak felé, egy tréfás szót a gyerekeknek.
• Meleg kézszorítással vigasztaljuk a szomorkodót.
• Becsületesen ismerjük el az elkövetett hibát.
• Örüljünk a holnapi napnak.
• Bizonyos dolgokra aludjunk egyet.
• Mindenre szánjunk kellő időt és gondot.
• És mindenben járjunk el szeretettel.

Szimbolikus cselekedet

Első cselekedet
Kis gyufásskatulyákat készítünk elő, amelyeket a gyerekek vagy a segítők
előre ajándékcsomagnak díszítettek (akrilfestékkel bevonva, masnit ráfestve).
A skatulyában levő cetlire ki-ki felírhatja azt, amit felismert a szeretet fényé-
ben, s Jézusnak ajándékozni szeretne. Például: több időt szánok a családom-
ra, nem vitatkozom anyuval, segítek az istentisztelet előkészítésében, meglá-
togatom és meghallgatom a nagyit…

Második cselekedet
A kis cetliket kiosztjuk, összegyűjtjük és a közös imádságban felolvassuk őket.

Ének
EÉ 82,1–2 (vagy ÚÉ 184)

Ötlet
Ha van rá lehetőségünk, szervezzünk be előre segítőket – 8 ágú csillagnál 16
embert –, akik egy csillag csúcsaiként felállnak, a gyülekezet pedig kezüket
megfogva alkotja a csillag körvonalát.

Vízkereszti családi istentisztelet
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A középen álló lelkész vagy segítő beleveszi a közös imádságba a cetliken
szereplő témákat.

Ha nincs erre módunk, akkor is jó lenne, ha a kis papírok/gyufásdobozok
legalább az oltárra kerülnének, jelképezve az ajándékunk átadását.

Imádság
Döbrentey Ildikó: Beszélgetek az Úrral, 115. o.: vízkereszti imádság 

Miatyánk

Áldás 

Ének
EÉ 400,1.3 (vagy ÚÉ 194)

CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
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Reformációi családi istentisztelet

Zenei előjáték
Az „Erős vár a mi Istenünk” kezdetű ének dallamára lehetőség szerint talál-
junk kicsit különlegesebb zenei variációt, például Felix Mendelssohn-Bar -
tholdy Reformáció szimfóniájának fináléját vagy akár a Gryllus testvérek
„Erős vár”-feldolgozását. Elmondhatjuk, hogy a reformáció megújulást je -
lent, ami Luther korában nemcsak teológiai, hanem zenei megújulást, új
éne keket is jelentett, ilyen volt ez a korál is.

Kezdő ének
EÉ 254

Köszöntés
A köszöntés pár mondata az adott gyülekezetnek megfelelő formában egy
erős, oltalmat nyújtó vár meglátogatására hív.

Lelkész
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.

Gyülekezet
Ámen.
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Téma Isten a mi oltalmunk
Vasárnap Reformáció ünnepe
Segítők Segítő a vetítéshez; felolvasók
Eszközigény Zene az előjátékhoz; diák, képek a Luther Wartburgban témához
Helyszín Templom vagy gyülekezeti terem
Előkészítendő Segítők, zene, képek
Időtartam 1 óra
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Zsoltár
Az 1. zsoltár parafrázisa

Boldognak mondjuk azokat az embereket,
akik nem követnek felelőtlen tanácsokat;
nem hiszik el, hogy az életben minden megvehető;
nem járnak bűnös utakon;
életük tartalma nem a siker;
nem ülnek gúnyolódók székére;
nem hiszik, hogy Isten országát valaha is megérdemelhetik.

Még boldogabbnak mondjuk azokat az embereket, akik
örömüket lelik Isten törvényében;
akik tudják, életük Isten ajándéka;
igéjéről gondolkodnak éjjel és nappal;
vallják, hogy szeretettel tartoznak a többi embernek.

Az ilyen ember hasonlít a folyó mellé ültetett fához,
életerejét a forrásból meríti.

Gyümölcsöt terem idejében,
élete nem hiábavaló erőlködés.

Levelei nem száradnak el,
értelmes életet él, időskorban vagy betegen is.

Minden sikerül, amit tesz,
mert áldás kíséri napjait.

Nem így járnak a bűnösök,
ők csak saját erejükben bíznak.

Mint a polyva, szétszóródnak a szélben,
gyors sikereikben hamar egyensúlyukat vesztik.

Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítéletben,
eljátszott életüket nem perelhetik vissza.

A bűnösök nem maradnak meg az igazak gyülekezetében,
mert nem fogadják el Isten ajándékait.

Isten ismeri az igazak útját,
a bűnösök útja pedig semmibe vész.

CSALÁDI ISTENTISZTELETEK

248

08 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd  2009.07.27.  10:07  Page 248



Ének
EÉ 557

Igeolvasás
Mt 11,28

Apostoli hitvallás

Ének
EÉ 331

Képek Luther életéből
Néhány mondatban elmondjuk, hogy Luther a saját életének egy szakaszá-
ban szó szerint megtapasztalta az erős vár védelmét, amikor hosszabb időt
töltött Wartburg várában. Hogyan történt mindez? Néhány szóban ecsetel-
jük a reformáció azon eseményeit, amelyek a wormsi birodalmi gyűlésig
történtek.

Ezután vagy a honlapon (http://del.lutheran.hu) található karikatúrák
vagy egyéb fotók, diaképek segítségével elmeséljük Luther Wartburgba
kerülésének kalandos történetét, majd az ott töltött idő eseményeit.

Az igehirdetés mondanivalója Isten oltalmára mutat rá, arra, hogy az
erős falakon kívül Luthert Isten oltalma védte. Ez a gondviselés emberek
(például Bölcs Frigyes) bátor magatartásán keresztül mutatkozott meg.

Minket is ez az isteni szeretet oltalmaz ma. Minket ma nem katonák, át -
kok vagy kiközösítések fenyegetnek, hanem másfajta veszélyek, ám ugyan-
úgy Isten oltalmaz mindezen veszélyek ellen, ahogyan akkor Luthert. Sőt
azt is felismerhetjük, ahogyan mi jelenthetjük mások számára Isten oltal-
mazó, erős várát.

Ének
EÉ 355

Imádság

Első imádkozó
Gyakran érezzük kiszolgáltatottnak magunkat. Azt gondoljuk, védtelenek
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vagyunk emberek rosszindulatával, lenézésével, ártó szándékával szemben.
Úr Jézus, te adj nekünk védelmet. Légy a mi erős várunk.

Gyülekezet
Uram, irgalmazz!

Második imádkozó
Urunk, védj meg minket a saját hibáinktól, tévedéseinktől és bűneinktől.
Védj meg a saját lelkünk sebeitől: túlérzékenységtől, sértődéstől, arányta-
lan reakcióktól.

Gyülekezet
Uram, irgalmazz!

Harmadik imádkozó
Oltalmazz ellenségeinktől. Emberek gyűlöletétől és irigységétől. Rosszaka-
rattól, amely úgy ér el minket, hogy nem is sejtjük.

Gyülekezet
Uram, irgalmazz!

Negyedik imádkozó
Oltalmazz, Urunk, betegségtől és kétségbeeséstől. Légy védelmünk és oltal-
munk, amikor vereséget szenvedünk.

Gyülekezet
Uram, irgalmazz!

Ötödik imádkozó
Vigyázz ránk, hogy legfontosabb, legszorosabb kapcsolataink össze ne
törjenek.

Gyülekezet
Uram, irgalmazz!
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Hatodik imádkozó
Tartsd fölöttünk oltalmazó kezedet. Te légy a mi erős várunk. Ámen.

Miatyánk

Áldás
Az Úr legyen előtted,

hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted,

hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted,

hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad,

hogy felfogjon, ha lezuhansz.
Az Úr legyen tebenned,

hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted,

hogy megvédjen, ha mások rád rontanak.
Az Úr legyen fölötted,

hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,

ma, holnap és minden időben.
Ámen.

Befejező ének
EÉ 277
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Böjti családi istentisztelet

Orgona-előjáték

Bevezető szavak
Elkezdődött a böjt, a magunkba tekintés, bűnbánat ideje. Legyen ez a mai
istentisztelet alkalom arra, hogy megvizsgáljuk életünket, gondolkodásun-
kat, erőt kérve Istentől a megjobbítására.

Kezdő ének
EÉ 189 (vagy ÚÉ 62)

Zsoltár

Lelkész
A mélységből kiáltok hozzád, Uram!

1. csoport
Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra!

2. csoport
Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor?

1. csoport
De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. 
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Téma Erősíts a kísértés idején!
Vasárnap Böjt
Segítők Felolvasók, osztók
Eszközigény Cetlik, folyami kavicsok, kalács
Helyszín Templom vagy gyülekezeti terem
Előkészítendő Énekek több szólamban szóljanak
Időtartam 1 óra
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2. csoport
Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében.

1. csoport
Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt.

2. csoport
Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud
váltani.

Együtt
Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. (Zsolt 130)

Lelkész
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdet-
ben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.
A mélységből kiáltok hozzád, Uram!
Uram, halld meg szavamat!

Imádság
Istenem!
Ha próbára teszed hitemet,
és utamat sűrű ködbe futtatod,
mely kioltja a tájékozódást,
add meg, ha lábam reszket is,
hogy tekintetem nyugodt és tiszta legyen,
élő tanúsága annak, hogy Te velem vagy,
és békében élek.
Ha próbára teszed hűségemet,
és megengeded, hogy levegőm is kevesebb legyen,
és az az érzésem,
mintha a föld kicsúszna lábam alól,
akkor is add meg, hogy tekintetem azt hirdesse:
senkinek sincs oly hatalma,
mely elszakíthatna tőled,
akiben élünk, mozgunk és vagyunk.
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Ha eltűröd,
hogy a gyűlölet bekerítsen,
és tőrbe csaljanak ellenségeim,
és szándékomat meghamisítsák és megcsúfolják,
akkor is engedd, hogy Fiad tekintete
derűt és szeretetet sugározzon
szemeimen át.
Ámen. (Helder Camara érsek imádsága)

Igeolvasás
2Tim 2,1–5

Ének
EÉ 196 (vagy ÚÉ 61)

Szimbolikus cselekedet
Mottó: „Uram, olyan vagyok, mint egy kavics. Add, hogy olyan legyek, mint
egy kalács!” (Tolsztoj imája)
Mindenki kap egy félbehajtott lapocskát, amelyre a mottó van felírva. A lapo-
kat még ne nyissunk ki, hanem gondoljunk egy olyan esetre, amikor a kísér-
tésből bűn fakadt, és ez még mindig terheli a lelkiismeretünket, nyomja a szí -
vünket. Majd a kövecskét, amelyet kaptunk, helyezzük erre a kis papírra.

Igehirdetés
(A textusból kihagyunk néhány mondatot, amelyet gyermekek előtt nem
szerencsés felolvasni, a történet így is jól érthető. Az igehirdetés elején az 1.
sza kaszt olvassuk, a végén pedig a 2. szakaszt.)
1Kir 21,1–16
1Kir 21,17–19a.27–29

Segítő gondolatok
A kísértés „személyre szabott”. Lehet, hogy amiben mások rossz utakra
tévednek, az bennünket egyáltalán nem érdekel vagy foglalkoztat. Vágyak,
amelyek nagyon erőre kaphatnak, elfojtva erkölcsi érzéket, józanságot,
bölcsességet. Mindenkinek van saját kísértése, és ezt jó előre tudni. A kísér-
tés táptalaj, lehetőség. Még nem gonoszság vagy bűn, de eszközzé lehet.

Aháb nagyon vágyott Nábót szőlőjére, s jó oka volt rá, miért éppen arra.
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Mikor nem tudta megszerezni, egészen belebetegedett. Látszólag korrekt
ajánlatot ad Nábótnak, aki azonban ezzel nem kíván élni. Mert van, ami
nem eladó. Csakhogy a helyzet nem marad meg sikertelen üzleti kísérletnek.
Aháb bűne az, hogy hagyja, hogy a dolgok elfajuljanak, s így részt vállal
Nábót meggyilkolásában. Látszólag passzív, ugyanakkor mégsem: egyedül
neki lenne hatalma arra, hogy a folyamatot leállítsa. Nem bízik abban, hogy
van élet Nábót szőlőjén kívül is! Ha bízunk Isten irántunk való jóságában, és
ő a legfőbb vágyunk, az ilyen helyzetek jelentőségüket vesztik.

A gyilkosság persze Isten haragját is maga után vonja, a böjti időszakban
mégis hangsúlyos, hogy Aháb bűnbánatra jut. Erre pedig Isten válasza:
elfogadja Aháb bűnbánatát, és elhalasztja a büntetést. Persze felmerülhet a
nemzedékekkel később történő kollektív büntetés problémája, de sajnos az
is, hogy a rossz példa is példa.

Illusztrációk
Illusztrációk az Istennel való élő kapcsolatunknak a kísértések elleni küzde-
lemben való fontosságáról.

Tíz tipp Istentől
1. Ne aggódj!
Ha azon kapod magad, hogy csak panaszkodsz, és görcsösen aggódsz,
emlékezz ígéreteimre: „Ne aggódjatok életetekért!” (Mt 6,25)

2. Tedd fel a listára!
Ha megoldandó problémád van, kihívások előtt állsz, nem tudod, hogyan
dönts vagy mit csinálj, ne hezitálj! Tedd fel ezeket a dolgokat a listára! De
nem akármilyen listára, hanem az enyémre. Imádságban mondd el, mi
nyomja szívedet, és én meghallgatom.

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok
terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)

3. Bízz bennem!
Ne vegyetek fel magatokra több terhet, mint amennyit én rátok helyezek.
Miért is félnél a holnaptól!? Én eddig is megtartottalak, továbbra is meg
foglak, ha őszinte szívvel hozzám fordulsz.

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Meg e -
rősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézs 41,10)
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4. Hagyd rám!
Miért vannak dolgok, amelyekről azt hiszed, hogy te majd egyedül megol-
dod? Ha erősnek érzed magad, az azért van, mert én megerősítettelek. Ne
zárj ki az életed bizonyos területeiről, mert megmondtam:

„…ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem
arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit
mértéke szerint.” (Róm 12,3)

5. Beszélj hozzám!
Tudom, hogy rohanó világban élsz. De soha ne feledkezz meg rólam. Én
mindig meghallgatlak. Bármit is szeretnél mondani nekem, hallgatlak.
Akár buszon, munkahelyen, iskolában, bármilyen helyzetben is vagy, ne
vonakodj megszólítani a szívedben, imádságban.

„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” (Jak 5,16)

6. Legyen hited!
A dolgokat sokszor nem láthatod összefüggésükben, mert olyan közel állsz
hozzájuk. De én teljességében látom az életed, és átlátom az egészet. Nem
a te dolgod, hogy mindent tudj és mindent láss:

„…mert hitben járunk, nem látásban.” (2Kor 5,6)

7. Ne légy önző!
Oszd meg azt a rengeteg csodálatos dolgot, amelyet tőlem kaptál! Ne tartsd
meg magadnak, mert azért kaptad, hogy másokat építs vele.

„Aki mást felüdít, maga is felüdül.” (Péld 11,25)

8. Légy türelmes!
Azért, mert a világ egyre csak rohan, rohan és rohan, miért akarod ugyan-
ezt rám erőltetni? Amit megígértem, az meglesz, légy türelemmel. A vilá-
got én teremtettem, tudom, mit csinálok, és gondom van mindenre.

„Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az
ég alatt.” (Préd 3,1)

9. Légy kedves!
Legyél ugyanolyan szeretettel mások felé, mint amilyennel én vagyok feléd.
Ne bánts meg másokat különbözőségük miatt.
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„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is
ugyanazt cselekedjétek velük.” (Mt 7,12)

10. Szeresd magadat!
Szeresd önmagadat, de ne a világ szerint, önzőségben, büszkeségben. Tudd
meg, hogy ha mások lenéznek, megaláznak, kinevetnek, kigúnyolnak, én
akkor is szeretlek téged. Én teremtettelek, különleges vagy, ne utáld magad,
inkább törekedj arra, hogy akaratom szerint élj, és hirdesd dicsőségemet.

„Bizony, tőle, általa és érte van minden.” (Róm 11,36)

Szent Patrik: Úti imádság

Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam...
Ámen.

Szimbolikus cselekedet
Most nyissuk ki a papírt, és olvassuk el Tolsztoj szavait.
A kavics jelkép. Jelképezi a terheket, a szívünk keménységét, a ridegséget. Pe -
dig milyen jó is lenne, ha könnyű lenne a szívünk, és finom, tápláló az életünk!

Ha meg tudjuk valósítani, segítők itt egy falat finom, édes kalácsot oszt-
hatnak szét. Eközben zene szólhat.

Azt a terhet, amelyet a kavics jelképez, Isten már elvette, amikor az élet
ke nye rét értünk adta.
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Ötlet
A kavicsokat összeszedjük, és a fennmaradó időben segítők alkoholos filccel felír-
ják rá a KALÁCS szót. A templomajtóban, búcsúzáskor segítenek kiosztani.

Ének
EÉ 360 (vagy ÚÉ 53)

Imádság
Imádkozzunk együtt egy 11 éves kislány imádságával!
Imádkozom azokért, akik bűnt követtek el. Közéjük tartozom én is, ezért
kérlek, bocsáss meg.
Imádkozom azokért, akik gyógyíthatatlan betegek. Kérlek téged, vidd őket
a te országodba.
Imádkozom azokért, akik éheznek. Kérlek, adj nekik testi és lelki táplálé-
kot is.
Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet.
Köszönöm, hogy meghallgattál, mindent köszönök. Ámen.
(Mikes Noémi imádsága)

Miatyánk

Áldás
Legyen életutad járható,
azt kérem számodra.
Fagyos, dermesztő napokon
valakitől mindig kapj meleg szavakat.
Sötét éjszakáidat
telihold világítsa meg,
és járható út vezessen mindig házadig
s örök hazádig.

Ha bajban vagy,
Isten ne aludjon bárkádban soha.
Oltalmazón borítsa föléd tenyerét,
és útjaid fölfelé vezessenek.
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Az időjárás ne legyen ellenséged,
hátszéllel járj,
s a vihar ne sodorjon szakadékba.
Mire az ördög észbe kap,
hogy te arra jártál,
már régen a mennyországban
legyen otthonod!
Ámen.
(Ír áldás)

Isten az Úr Jézusban ajándékozzon meg téged
mindig őrző, szent kezével,
szemeinek világosságával,
szavainak békéjével.
Az ő szíve vidámságot árasszon szét napjaidra!
S az ő ereje tüzével 
indítson el harcaidra!
Ez az Úr szent jelenléte,
láthatatlan, élő titka!
(Francia házi áldás)

Ének
EÉ 293 (vagy ÚÉ 75)
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Pünkösdi családi istentisztelet

Kezdő ének
EÉ 229

Zsoltár
Zsolt 112

Gyülekezeti énekvers
EÉ 6

Bűnvallás

Ének
Urunk, irgalmazz! (ÚÉ 47)

Kegyelemhirdetés

Gyülekezeti énekvers
EÉ 6

Rövid imádság

CSALÁDI ISTENTISZTELETEK

260

Téma Az egyház mi vagyunk
Vasárnap Pünkösd
Segítők Gyerekek és fiatalok
Eszközigény –
Helyszín Templom vagy gyülekezeti terem

Előkészítendő A templom formájú bemutató előkészítése gyermekekkel és
fia talokkal

Időtartam 1 óra
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Igeolvasás
(Egy ifjúsági tag olvassa.)
Lk 11,9–13 

Apostoli hitvallás

Főének
EÉ 233,1–2

Igehirdetés
1Tim 4,12–16 alapján

Ének
EÉ 233,3

A gyermekek (és az ifjúság) szolgálata
Templomot formáznak az oltár előtt úgy, hogy két-két gyermek áll egymás-
sal szemben, és kezükkel kaput tartanak. Az első pár dobogóra vagy székre
áll – ez lesz a templomtorony. Először elmondják a saját szövegüket, majd
be állnak a helyükre. Ha kevesebb gyermek van a gyülekezetben, össze lehet
vonni a mondatokat.

Gyermekek és fiatalok
1. A Szentlélek élteti az egyházat és a gyülekezetet.
2. Ma is ő gyűjt össze bennünket, hogy Istennek szolgáljunk.
3. Mindannyian más és más kegyelmi ajándékot kaptunk Istentől.
4. A lelkész az igét hirdeti.
5. A presbiterek vezetik a gyülekezetet.
6. A hitoktatók tanítanak.
7. Vannak, akik a gyermekmunkában segítenek.
8. Mások időseket és betegeket látogatnak.
9. Sokan hordozzák imádságaikban a gyülekezetet.
10. Az énekkar a szólamok együtthangzásával dicséri Istent.
11. Mások gondoskodnak arról, hogy a templomban mindig minden a
helyén legyen.
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12. Vannak, akik ismeretleneket hívogatnak a gyülekezetbe, hogy ők is
megtapasztalhassák Isten szeretetét.
13. Mások autóval szállítják az idős és járni nehezen tudó testvéreket.
14. Mi, gyermekek is szolgálhatunk azzal, hogy egymást szeretjük, és példát
mutatunk a többi gyermeknek.

Gyülekezet
A gyülekezet élő kövei vagyunk, Isten állít bennünket a megfelelő helyre.

Általános könyörgő imádság

Gyónás

Úrvacsora
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Családi istentisztelet anyák napján

Orgona-előjáték

Bevezető szavak, köszöntés

Kezdő ének
EÉ 40 (vagy ÚÉ 14)

Zsoltár

Lelkész
Dicsérjétek az Urat!

1. csoport
Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton!

2. csoport
Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan!

1. csoport
Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával!

2. csoport
Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával!

1. csoport
Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral!

Anyák napi családi istentisztelet
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Együtt
Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat! (Zsolt 150)

Lelkész
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdet-
ben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Imádság
Mindenért, amit adtál,
hálát adok neked, Istenem!
Mindenért, amit elvettél,
hálát adok neked, Istenem!
Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,
hálát adok neked, Istenem!
Mindenért, amit megakadályoztál,
hálát adok neked, Istenem!
Minden örömért, amivel boldoggá tettél,
hálát adok neked,
Istenem!

Minden szenvedésért, amivel formáltál,
hálát adok neked, Istenem!
Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet,
hálát adok neked, Istenem!
Minden problémáért, amitől megszabadítottál,
hálát adok neked,
Istenem!

Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak,
hálát adok neked, Istenem!
Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál,
hálát adok neked, Istenem!
Minden erényért, amit nekem ajándékoztál,
hálát adok neked, Istenem!

Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem,
hálát adok neked, Istenem!
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Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál,
hálát adok neked, Istenem!
A helyért, amelyet nekem országodban készítettél,
hálát adok neked, Istenem!
Ámen.

Ének
EÉ 266 (vagy ÚÉ 208)

Igehirdetés
Jn 13,34 alapján

Segítő gondolatok
Családtagok között olyan könnyen válik a szeretet érzelemmé. Pedig a
szeretet csak nagyon kis részben érzelem, sokkal inkább tett, áldozathoza-
tal, példaadás. Pontosan ezt mutatja meg nekünk Jézus az evangéliumban.

Illusztráció
Régen, nagyon régen történt…
Akkor még a városoknak is volt pallosjoguk. A városbírónak jogában állt
halálra ítélni a bűnöst, vagy megkegyelmezni neki.

Egy városban halálra ítéltek egy fiatalembert.
Az volt a szokás, hogy a lélekharang csendítésére suhintotta meg bárd-

ját a bakó. Ez alkalommal is megadta a jelet a városbíró a harangozónak. Az
meg is rángatta a kötelet. Érezte is, hogy mozog a harang – de nem adott
hangot.

A hóhér türelmetlenül markolta már pallosát, a városbíró és a nép ideges
lett, a harangozó pedig kétségbeesetten rángatta kötelet, de a lélekharang
nem csendült meg.

Fölmentek a toronyba és találtak ott egy asszonyt, aki két kezével úgy
fogta meg a harang nyelvét, hogy nem az érc ütődött a haranghoz, hanem
az asszony keze. Véres csonk volt már mind a kettő.

Megismerték az asszonyt: a halálra ítélt fiatalember édesanyja volt.
Lehozták a városbíró elé. Térdre esett és két vérző, összetört kezét tárta a
hatalom birtokosa elé: így könyörgött kegyelemért fia számára.

A bűnösnek megkegyelmeztek.

Anyák napi családi istentisztelet
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Kisgyerekek kérik szüleiktől...
1. Ne kényeztess el. Tudom jól, hogy nincs mindenre szükségem, amit

kérek, csupán kipróbálom, hogy mit csikarhatok ki tőled.
2. Légy velem határozott. Ez azért fontos nekem, mert ezáltal érzem

magam biztonságban.
3. Ne engedd, hogy rossz szokásokat vegyek fel. Te vagy az egyetlen, aki

ezekre még idejekorán figyelmeztethet.
4. Ne viselkedj úgy velem, mintha fiatalabb lennék, mint amilyen való-

jában vagyok. Ezzel csak azt éred el, hogy ostoba módon ,,nagy”-ként
próbálok viselkedni.

5. Ne javíts ki mások előtt. Sokkal többet érsz el, ha kettesben, csende-
sen megmagyarázod, hogy miben hibáztam.

6. Ne tégy úgy, mintha a hibáim bűnök lennének. A kettő összekeveré-
se megzavarja bennem az értékek megtanulását.

7. Ne védj meg cselekedeteim következményeitől. Néha szükségem van
arra, hogy – a fájdalmak árán – magam tapasztaljam meg a követ-
kezményeket.

8. Ne vedd rossz néven, ha azt mondom: „nem szeretlek”. Legtöbbször
nem te vagy az, akit nem szeretek, hanem az a hatalom, amely meg -
akadályoz abban, hogy kedvem szerint cselekedjek.

9. Ne törődj sokat apró egészségi panaszaimmal. Néha csak azt szeret-
ném elérni, hogy figyeljenek rám.

10. Ne korholj állandóan. Ha folyton zsörtölődsz, csak úgy tudok véde-
kezni, hogy süketnek tettetem magam.

11. Ne felejtsd el, hogy nem tudom mindig pontosan kifejezni magam.
Ezért tűnik úgy néha, mintha nem lennék „becsületes”.

12. Ne rázz le, ha kérdésekkel fordulok hozzád. Ha nem válaszolsz, egy
idő után azt veszed majd észre, hogy abbahagyom a kérdezést, és
máshol keresek választ a kérdéseimre.

13. Légy következetes. Ha nem vagy az, zavartnak érzem magam, és nem
tudok többé bízni benned.

14. Ne mondd nekem, hogy a félelmeim butaságok. Nagyon is valósak
ezek a félelmek, és csak úgy tudsz segíteni nekem, ha megpróbálsz
megérteni.

15. Sose tégy úgy, mintha tökéletes és tévedhetetlen lennél. Túlságosan
nagy lesz a csalódásom, amikor rájövök, hogy egyik sem vagy.
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16. Ne gondold, hogy elveszíted a tekintélyed, ha bocsánatot kérsz tőlem.
A becsületes bocsánatkérés meleg érzéseket ébreszt bennem irántad.

17. Ne felejtsd el, hogy szeretek kísérletezni. Kérlek, nyugodj bele a
próbálkozásaimba, nem tudok meglenni ezek nélkül.

18. Ne felejtsd el, hogy milyen gyorsan felnövök. Biztos nehéz neked
velem lépést tartani, de kérlek, legalább próbáld meg.

19. Ne felejtsd el, hogy nem tudok létezni szeretet és megértés nélkül,
talán nem is kell ezt neked hangoztatnom. Vagy mégis?

20. Kérlek, tartsd magad jó kondícióban, és légy egészséges. Szükségem
van rád.

Reményik Sándor: Egy „eltűnt” anyjának

Várod... még mindig várod.
Én nem mondhatom Neked, hogy ne várd, –
Várni fogod, amíg élsz, mindörökké. 
Szibériából, Kínából, Japánból,
Mandzsuriából – világ végiről. 
Tizenöt év…
Mi az: tizenöt év? 
Egy óra sok,
S az örökkévalóság is kevés 
Egy anyának, ki várja a fiát.
A könnyeidet ki számlálta meg? 
Ki jegyezte fel sóhajtásodat? 
Szerelmed pergő ima-szemeit? 
Minden olvasó-szem csak ennyi volt: 
Hozd vissza, hozd vissza, hozd vissza…
Ki kutatgatta rebbenő reményed
Fogyó s növő holdváltozásait?
Ki látta: hányszor volt fekete újhold? 
Csak beteljesült holdvilág soha.
Tizenöt év…
S én mégsem mondhatom Neked: ne várd, 
Úgyis várod, amíg élsz, mindörökké,
S az Isten nap-nap után tesz csodát. 
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Jönnek, – még ma is jönnek
A hajdan virággal várt daliák. 
Szibériából, Kínából, Japánból, 
Mandzsuriából, – világ végiről, 
Feketén, vadul, ismeretlenül, 
Arcukon évtizedes idegenség –
De jönnek, jönnek
Virágtalan világba vissza mégis…
Én nem mondhatom ma sem, hogy ne várd. 
Hátha egyszer majd mégis telehold lesz
S egy teleholdas téli éjszakán 
Valaki megáll majd a küszöbön. 
Arcáról a kő-maszkos idegenség 
Leolvad egyetlen csókod nyomán…
Én nem mondhatom Neked, hogy ne várd…
Engem is így várt volna az Anyám. (1931. március 3.)

Ünnepi műsor: vers – ének – tánc
(A gyermekek létszámától, illetve érdeklődésétől függően alakítjuk, hogy
mindenki mindenben szerepel, vagy választhat, mit szeretne.)

Versek
Kedves Édesanyák és Nagymamák!
Fogadják szeretettel ünnepi műsorunkat, amelynek kezdetén a Gyermek-
bizottság által 1999-ben meghirdetett versírópályázat verseskötetéből hall-
hatnak néhány költeményt. A versek szerzői akkor 8-10 éves evangélikus
gyermekek voltak, akik ma 18-20 éves korba léptek.

Korsós Zsófia (9 éves): Oly szép!

Kék az ég mint a képen
Zöld a fű mint a réten
Kék a patak mint a mezőn.

S az égen ott a nap
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S a füvön ott a virág
S hallom a patakcsobogást

S ezek oly szépek nekem
Mint melegben a szellő
Virág a kertben
Tavasszal a fák

Kolarovszki Balázs (8 éves): Anyák napja

Május első vasárnapja, minden évben
Anyák napja.
Nekem is van anyukám, 
Aki mindig vigyáz rám.
Mos, főz, takarít s tanulni is 
Segít.
Néki sokat köszönhetek, 
Talán így jó ember leszek.

Koczor Kristóf (10 éves): Boldog vagyok

Boldog vagyok,
mert játszhatok.

Boldog vagyok, 
mert írhatok.

Boldog vagyok,
ha énekelhetek.

Boldog vagyok,
ha valamit csinálok.

Boldog vagyok,
mert írhatom e verset. 
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Boldog vagyok, 
mert Isten megteremtett.

Holecz Kitti (9 éves): Ima

Én kulcsolom kezem,
Uram, rád gondolok.
Köszönöm, hogy velem vagy,
köszönöm, hogy keresel.
Köszönöm, hogy megvédsz a gonosztól.
Köszönöm, köszönöm, ugye hallod, Atyám? Ámen.

Jankovits Dániel (9 éves): Boldog vagyok

Boldog vagyok, 
mert van öt testvérem,
és azok szeretnek engem,
a lakásban nagy szeretet.

Boldog vagyok, 
mert friss ruhát kapok,
apától és anyától 
szép életet kapok,

Mert boldogok vagyunk,
lelkész a mi apunk,
s gondoskodó szülők,
akik jó nevelők.

Boldog vagyok,
mert jó tanuló vagyok,
s tudok olvasni, 
jól hangsúlyozni. 

Ének
ÚÉ 191
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Tánc
Egy régi, de egyszerű és szép koreográfia az ÚÉ 180 (Jó Atyám, imádlak…)
dallamára: kört alkotnak a gyerekek.

Jó Atyám, imádlak, (lassan magasba emelik mindkét karjukat)
Leborulva áldlak, (az előző mozdulatból kiindulva leguggolnak, kezüket
egészen letéve a földre)
Úgy szeretlek (a guggolásból leengedett karral felállnak és jobbra megfor-
dulnak tengelyük körül).
Ha van időnk előtte begyakorolni, kánonban a legszebb: ha a körben egymás
mellett állók különböző sorokat énekelve máshol tartanak a mozgásban is.
Célszerű előtte mindenkivel tisztázni, hogy az első, a második vagy a harma-
dik szólamot énekli és táncolja.

Ajándék
„Ajándékutalvány”
Anyák napi szíves bonbontartó
Gyertyatartó keresztszemes monogrammal

Imádság

Miatyánk

Áldás
Legyen időd a munkára – ez a siker ára. 
Legyen időd a játékra – ez az örök ifjúság titka. 
Legyen időd a nevetésre – ez a Lélek muzsikája. 
Legyen időd a gondolkodásra – ez az erő forrása. 
Legyen időd az olvasásra – ez a bölcsesség alapja. 
Legyen időd, hogy kedves légy – ez a boldogsághoz vezető út. 
Legyen időd az álmodozásra – kocsidat majd egy csillaghoz vezeti. 
Legyen időd, hogy körülnézz – túl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy. 
Legyen időd, hogy szeress és téged is szeressenek – ez isteni kiváltság. 

Másik fordításban:
Ne sajnáld az időd, amit munkára fordítasz – 
ez az ára minden eredménynek.
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Fordíts időt gondolkozásra –
ez minden hatalom forrása.
Legyen időd játékra –
ez az örök fiatalság titka.
Ne sajnáld az időt, amit olvasásra fordítasz –
ez lesz bölcsességed alapja.
Teremts időt arra, hogy barátságos legyél –
ez boldogságod útja lesz.
Legyen időd álmodni –
mert utadat elvezeti a csillagokhoz.
Maradjon időd arra, hogy szeretni tudj,
és hogy téged is szeressenek.

Ének
EÉ 292 (vagy ÚÉ 215/228)
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Tanévzáró családi istentisztelet

Kezdő ének
EÉ 331

Köszöntés 

Zsoltár
Zsolt 23

Gyülekezeti énekvers
EÉ 7

Bűnvallás

Gyülekezeti énekvers
EÉ 7

Kegyelemhirdetés

Gyülekezeti énekvers
EÉ 7

Tanévzáró családi istentisztelet

273

Téma Maradjatok meg énbennem!
Vasárnap Tanévzáró
Segítők Gyerekek és fiatalok

Eszközigény Hatalmas szőlőfürt kartonra rajzolva vagy ragasztva, hátizsá-
kos bábfigura, álarc, radír, kulcstartók

Helyszín Templom vagy gyülekezeti terem

Előkészítendő A kartonra ragasztott (rajzolt) szőlőfürt elkészítése, kellő
mennyiségű kulcstartó beszerzése vagy elkészítése

Időtartam 1 óra
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A diákok szolgálata
Két magasabb gyermek tart egy nagy kartont, amelyen egy hatalmas szőlő-
fürt látható (festett vagy színes papírból ragasztott). A karton tetején megje-
lenik egy hátizsákos bábfigura. Ő beszél.

Hosszú utat hagytam magam mögött. Tudjátok-e, honnan jöttem? Az isko-
lából. Becsukták mögöttem a kaput. Azért cseppet sem bánom, de a háti-
zsákom telis-tele van élményekkel.

Kíváncsiak vagytok, ugye, hogy mi rejtőzik a táskámban?
Van benne sok füzet – sok-sok izgalmas írással töltve. Némelyiket piros

javítások díszítik, de azért piros pontok is lapulnak a lapszéleken.
Ez itt egy álarc – csuda jó volt az iskolai farsang!
Ez pedig egy radír. A padtársamtól kaptam, akivel végigbeszélgettük az

órák közti szüneteket, az iskolába is együtt indultunk nap mint nap. Jó
dolog a barátság.

Mégis örülök, hogy végre itt a szünidő. Én már nagyon elfáradtam a sok
tanulásban.

Gondolom, ti is.
Jó, hogy többet lesz együtt a család, több idő jut a játékra és a barátokkal

való beszélgetésekre.
Van, amit azonban érdemes magunkkal vinnünk a hátizsákból: Isten

szeretetét. Tudjátok-e, miről szüretelik ezt a gyümölcsöt? (Az alatta lévő
szőlőre mutat.) Igen, a szőlővesszőkről. De csak az a vessző terem gyümöl-
csöt, amelyik a szőlőtőkén marad. Onnan kap táplálékot.

Nem szabad megfeledkeznünk a szünetben sem Isten szeretetéről. Csak
akkor tudunk igazán a másik ember felé fordulni szeretettel, türelemmel és
örömmel, ha Isten szeretete éltet bennünket.

Imádság
(Egy diák mondja.)
Drága Jézusunk! Köszönjük, hogy véget ért a tanév. Add, hogy nyitott
szemmel járjunk a szünetben, hogy észrevegyük mindazt a jót és szépet,
amit Atyád ajándékozott nekünk; észrevegyük, és tiszta szívből örüljünk
neki. Te megígérted, hogy mindig velünk leszel; kérünk, segíts, hogy mi is
megmaradjunk benned! Ámen.
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Igeolvasás
(Egy fiatal olvassa.)
1Kor 13,1–13

Apostoli hitvallás

Főének
EÉ 395

Igehirdetés
Jn 15,1–8 alapján

Ének
(Ifjúság)
ÚÉ 147

Általános könyörgő imádság

Áldás

Befejező ének
EÉ 293

A kivonulásnál a templomkapuban minden diák kap egy szőlős kulcstartót.
Például olyat, amilyet Piliscsabán készítenek fahulladékból.

Tanévzáró családi istentisztelet
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