
Përshëndetje

Këngë 
Hapja: (së bashku me rend) 

Njeri/a: O Perëndi, i cili i thërret te gjithë që jetojnë
Të gjithë: Toka, Deti dhe Qielli janë të Tij 
Njeri/a: Prania jote është rreth nesh
Të gjithë: Çdo atom është plotësisht energjia jote
Njeri/a: Fryma jote i nxit të gjithë ata që ecin mbi tokë
Të gjithë: unë, ju, ne, ata klithim që drejtësia është duke u bërë
Njeri/a: që krijesa do të lirohet nga prangat
Të gjithë: që të uriturit janë të ngopur
Njeri/a:  që të burgosurit do të lirohen
Të gjithë: që mbretëria jote e paqes do të vijë në tokë. Amen!

Këngë 15: Shpresa ime dhe gëzimi im 

Lexim:  Psalmi 85: 1-13
O Zot, ti ke qenë i mbarë për tokën tënde dhe e ke kthyer Jakobin nga 
robëria.

 Ti ke falur paudhësinë e popullit tënd dhe ke mbuluar tërë mëkatet 
 e tyre.

Ti ke larguar gjithë indinjatën tënde dhe ke lënë mënjanë zemërimin tënd 
të zjarrtë

 Na përtëri, o Perëndi i shpëtimit tonë, dhe jepi fund indinjatës sate 
 kundër nesh.

A do të mbetesh i zemëruar me ne përjetë? A do ta vazhdosh zemërimin 
tënd brez pas brezi?
 

Pozdrav

Pjesme slave- band iz zajednice 
Otvorenje: (svi zajedno izmjenjujući se)

Jedan/Jedna: O Bože koji si svemu dao život 
Svi: Tvoji su zemlja, more i nebo.
Jedan/Jedna: Tvoja prisutnost je oko nas.
Svi: Svaki atom je pun tvoje snage.
Jedan/Jedna: Tvoj duh oživljava sve koji po zemlji kroče.
Svi: Čeznemo da  bude pravede .
Jedan/Jedna: Da se svo stvoranje oslobodi okova,
Svi: Da gladni budu siti,
Jedan/Jedna: A zarobljeni oslobođeni,
Svi: Da dođe tvoje kraljevstvo mira na Zemlju. Amen.

Pjesma: Moja radost i moja nada (Meine Hoffnung und meine Freude) 

Čitanje:Psalam 85,1-12
Zavolje opet, Jahve, Zemlju svoju, na dobro okrenu udes 
Jakovljev.

 Otpusti krivnju narodu svome, pokri sve grijehe 
 njegove.

Suspregnu svu ljutnju svoju, odusta  od žestine gnjeva svoga.

 Obnovi nas Bože, Spasitelju naš,i odbaci zlovolju prema nama!

Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas, prenositi  srdžbu svoju od koljena na 
koljeno?
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 A nuk do të na japësh përsëri jetën, me qëllim që populli yt të 
 mund të gëzohet te ti?

Tregona, o Zot, mirësinë tënde dhe falna shpëtimin tënd.

 Unë kam për të dëgjuar atë që Perëndia, Zoti, ka për të thënë; me 
 siguri ai do t`i flasë për paqe popullit të tij dhe shenjtorëve të tij, 
 por nuk do të lejojë që ata të jetojnë përsëri si njerëz pa mend.

Me siguri shpëtimi i tij është afër atyre që kanë frikë prej tij, sepse lavdia e 
tij mund të banojë në vendin tonë.

 Mirësia dhe e vërteta u takuan; drejtësia dhe paqja janë puthur 
 njera me tjetrën

E vërteta do të mbijë nga toka dhe drejtësia do të shikojë nga qielli.

 Po, Zoti do të japë atë që është e mirë, dhe toka jonë do të 
 prodhojë frytin e saj.

Drejtësia do të ecë para tij dhe do të përgatisë udhën për hapat e tij.

Kënga 17: Dielli të Drejtësisë

Lexim ng Dhjata e Re: Mateu 5
Kënga 1: Qendro me hirin tëndë
Predikues:  Antje Heider-Rottwilm
Kënga 6: Kam mall
Ndërmjetësim: (Kyrie)

Ushqimi
Kënga 5: Beko Perëndinë
Kënga 21: Për çka je duke pritur?
Bekimi dhe përfundimi

 Zar nas nećeš opet oživiti da  se narod tvoj raduje tebi?

Pokaži nam, Jahve, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.

 Da poslušam što mi Jahve govori: Jahve obećava mir
 narodu  svomu, vjernima svojim, onima koji mu se svim srcem 
 vrate.

Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje, i slava će njegova 
živjeti u zemlji našoj.

 Ljubav će se i Vjernost sastati,
 Pravda i Mir zagrliti.

Vjernost će nicati iz zemlje. Pravda će gledat' s nebesa.

 Jahve će dati blagoslov i sreću,
 i zemlja će stupati pred njim.

a Mir tragom stopa njegovih.

Pjesma 17: Sunce pravednosti (Sonne der Gerechtigkeit)

Čitanje Evanđelja NZ: Mt 5
Pjesma 1: Ostani sa svojom milosti  (Bleib mit deiner Gnade)
Propovijed: Antje Heider-Rottwilm
Pjesma 6: There is a longing
Zagovor: (Kyrie)

Večera Gospodnja
Pjesma 5: Blagoslivljaj Gospodina (Bless the Lord)
Pjesma 21: What are you waiting for?
Blagoslov i pozdrav (idite u miru)
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