Böjt 1. vasárnapja - Böjtfő vasárnap1
istentiszteleti rendje
ELŐKÉSZÜLET
a templom előkészítése, díszítése, az úrvacsorai jegyek előkészítése
imaközösség, a kórus felkészülése, gyülekezet énektanítás
harangozás a gyülekezet rendje szerint
gyülekezet tájékoztatása, hirdetések2
lelkipásztor(ok), presbiterek, szolgálattevők bejövetele

Preludium (orgonajáték, egyéb hangszeres zene, gyülekezeti ének, vagy kórustétel)

ISTEN SZÍNE ELÉ ÁLLÁS (CORAM DEO) – az úrasztalától vagy olvasópulttól
Apostoli köszöntés3
L: „Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánkról és az Úr Jézus Krisztustól.”
(Róm 1,7)

Igei vótum
L: Jézus mondja: „Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és
higyjetek az evangéliumban.” (Mk 1,15)
Gy: Ámen.

Isten magasztalása4 (gyülekezeti ének; lehet rövid, orgona nélkül, de lehet több verses,
kísérettel)
130,1-2 (3-4) Tehozzád teljes szívből5

A böjti időszak a vezeklés legjobb alkalma. Évszázadok óta ismert egyházunkban az eklézsiakövetés, az egyéni
bűnvallás és fogadalomtétel, illetve a – súlyos kísértésben vállalt – fogadalom szertartása. A változó
körülmények miatt ezek formái változhatnak, teológiai és spirituális tartalmuk azonban érvényes maradt, és
leginkább ebben az időszakban gyakorolható. Ezt tükrözi illetve erre is segít a böjti idő liturgiája.
2
Helyi szokástól függően lehet a hirdetés itt vagy az istentisztelet végén.
3
Az apostoli köszöntés és az igei vótum sorrendje a helyi szokás szerint fordított is lehet.
4
A böjti liturgia több pontja is lehetőséget ad kórusmű vagy hangszeres tétel beillesztésére. Természetesen
fontos szempont, hogy az adott funkcióhoz kötődő témájú, odaillő hangvételű tétel hangozzék el és az
istentisztelet folyamatát ne törje meg hosszas előkészület, vonulás, hangolás. Általában nem kívánatos itt az
elhangzó mű, még kevésbé az előadók bekonferálása. (Ez adott esetben éneklapon szerepelhet vagy a
hirdetések keretén belül hangozhat el.)
5
A gyülekezeti énekek bemondására a lehető legegyszerűbb módot javasoljuk, mely a helyi lehetőségektől
függően többféle lehet. A legjobb, ha a kitett énekszám alapján a gyülekezeti tagok előre kikeresik az éneket,
legkésőbb, amikor a kántor az előjátékot kezdi. (Ebben az esetben a kántor-énekvezérnek is előbb kell készen
állnia.) Szóba jöhet az is, hogy az éneket a kántor jelenti be, hiszen az nem feltétlenül lelkészi feladat. Ha
mindenképpen bejelentésre van szükség, akkor ez a lehető legegyszerűbb és legrövidebb legyen.
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Isten akarata (az Ige mint törvény)
L: Isten törvénye Mózes második könyvének 20. fejezetéből: (2Móz 20,2-17)
Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat
házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek
fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt
vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető
Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen,
akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem
szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.
Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr
büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi.
Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át
munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek
szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se
szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belől van; Mert hat
napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a
hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és
megszentelé azt.
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr
a te Istened ád te néked.
Ne ölj.
Ne paráználkodjál.
Ne lopj.
Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét,
se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te
felebarátodé.

Bűnvallás (lehet énekelt is)6
L: Jöjjetek, tegyünk vallást bűneinkről a szent és kegyelmes Isten színe előtt:
Gy: Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme, egybegyűltünk itt, és a
szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé
visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent Felséged előtt, hogy mi
szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha
meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos
ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk,
hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz
6

Énekeskönyvünk 213. dicsérete, de más énekek, különösképpen pedig a bűnbánati zsoltárok is alkalmasak e
helyen.
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bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal
kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket,
növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra Szentlelked ajándékait, hogy igaz
bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek teelőtted. Vallást
teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött Fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba
vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által
részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt
és az örökkévalóságban az ő nevéért. Ámen.

Kegyelemhirdetés
L: Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljátok meg Isten
kegyelmes válaszát az Ő igéje által:
Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

Hálaadás a kegyelemért (lehetőleg hangszer nélküli ének, melyet bemondás nélkül kezd el kórus
vagy előénekes, a második sorban csatlakozik hozzá a gyülekezet)

(5) Azért téged, Uram, én
felmagasztallak,
É: (4)Ve-lem, én szent Atyám, nagy-sok jó-kat tet- tél,

Gy: Mert én- né-kem mennyből ő-ri- zőt kül-döt-tél,

Én el- len- sé- gim-től en-gem megmentet-tél

Te dicsőségedben hatalmasnak
mondlak,
Mind e világ előtt irgalmasnak
vallak;
És jóakarómnak én tégedet
hívlak.
256,4-5

És az én szí- vem-ben ö- rö-möt szerzettél.

KERESZTELÉS (lehetőség)
a szereztetési igéket követően énekelhető keresztelési énekvers,
a végén pedig megáldó ének helyi szokás szerint
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OLVASOTT IGE – úrasztalától vagy olvasópulttól7
Ószövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó:8
Isten igéje Jóel próféta könyvéből, a 2. fejezet 12. versétől (Jóel 2,12-19)
De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bőjtöléssel
is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy
térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a
haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hátha visszatér és
megbánja, és áldást hagy maga után; étel- és italáldozatot az Úrnak, a ti
Isteneteknek?!
Fújjatok kürtöt a Sionon; szenteljetek bőjtöt, hirdessetek gyűlést! Gyűjtsétek
össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet; hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek
össze a kisdedeket és a csecsszopókat; menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából és a
menyasszony is az ő szobájából. A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr
szolgái, és mondják: Légy kegyelmes, oh Uram, a te népedhez, és ne bocsásd
szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtok a pogányok. Miért mondanák
a népek között: Hol az ő Istenök?
Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő
népének. És választ tőn az Úr, és mondá az ő népének: Ímé, adok néktek gabonát,
bort és olajat, hogy megelégedtek vele, és nem adlak többé titeket szidalomra a
pogányok között.
Szenteljen meg az Úr minket az ő igazságával! Az Ő igéje igazság. Gy: Ámen.

Újszövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó:
Újszövetségi olvasmány Máté evangéliumából, a 6. fejezet 16. versétől (Mt 6,16-21)
Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik
eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom
néktek, elvették jutalmukat. Te pedig mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te
orcádat mosd meg; Hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te Atyád, aki
titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly
megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak
kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a
7

Az olvasmányok minden vasárnapra ki vannak jelölve. Vasárnaponként most két-két olvasmány szerepel; a
második helyen lévők arra az esetre, ha a lelkész az első helyen lévő Ó- vagy újszövetségi részt választja
textusnak, illetve azt előkészítő lekciónak.
8
Az olvasmányokat más szolgálattévő, arra alkalmas és felkészített presbiter illetve gyülekezeti tag is
olvashatja.
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tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti
szívetek is.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gy: Ámen
más olvasmányok:

Ószövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó:
Isten igéje Ézsaiás könyvéből, az 58. fejezet 6. versétől (Ézs 58, 6-10)
Hát nem ez-é a böjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az
igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden
igát széttépjetek? Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény
bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne
rejtsd magadat?
Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan
kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr
meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát,
és megszűnsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni; Ha odaadod utolsó falatodat az
éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és
homályosságod olyan lesz, mint a dél.
Szenteljen meg az Úr minket az ő igazságával! Az Ő igéje igazság. Gy: Ámen.

Újszövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó:
Újszövetségi olvasmány 2. Korinthusi levélből, a 6. fejezet 4. versétől (2Kor 6,4-10)
…ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái; sok tűrésben, nyomorúságban,
szükségben,
szorongattatásban.
Vereségben,
tömlöcben,
háborúságban,
küszködésben,
virrasztásban,
böjtölésben.
Tisztaságban,
tudományban,
hosszútűrésben, szívességben, Szent Lélekben, tettetés nélkül való szeretetben,
Igazmondásban, Isten erejében; az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel;
Dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által; mint hitetők, és igazak; Mint
ismeretlenek, és mégis ismeretesek; mint megholtak, és ím élők; mint ostorozottak, és
meg nem ölöttek; Mint bánkódók, noha mindig örvendezők; mint szegények, de
sokakat gazdagítók; mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gy: Ámen

Válasz az igére (gyülekezeti ének, itt lehet hosszabb hangszeres bevezetővel, illetve
alternatim kórustétellel; követheti kórusmű vagy más zenei tétel is)
222 (dall 233) Ó mennyeknek fényessége
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HIRDETETT IGE – a szószékről
Lekció9
L: Isten igéjét olvasom…

Imádság10
Készülés az igehirdetésre (gyülekezeti ének)
180 (dall 341) A töredelmes szívet

Textus
Igehirdetés
Válasz az igehirdetésre (gyülekezeti ének, kórustétel, elcsendesítő orgonadarab, vagy más
zenei tétel)
L: Feleljünk a hallott igére a …. ének … versével11
lelkipásztor lejön a szószékről

IMÁDSÁGOS RÉSZ - az úrasztalától vagy az olvasópulttól
Imádság (fontos része a másokért mondott közbenjáró könyörgés)12
Csendes ima
Miatyánk (úrvacsorás istentiszteletnél itt elmarad) - énekelhető a 484. dicséret formájában

A SÁKRAMENTÁLIS KÖZÖSSÉG HÁLAADÁSA / ÚRVACSORA - az úrasztalától

A) úrvacsorás istentiszteletnél
Előkészület az úrvacsorára (Gyülekezeti ének, esetleg kórustétel)
L: Urunk parancsához híven terítettük meg az Ő asztalát. Emeljük hozzá szívünket,
énekelve a 435. dicséretet: Lelkem siet hozzád menni
9

Ez, a szorosabb értelemben vett lekció, amely a textushoz kapcsolódik.
Fontos része az igét megvilágosító Szentlélekért való könyörgés. Az imádság zárásaként ajánlott szöveg:
„Szentlélek Úr Isten, szállj le mireánk, világosítsd meg szívünket és elménket és tedd élővé és hatóvá bennünk a
Te igédet. Ámen.” vagy
„Hívunk Téged, Szentlélek Úr Isten, légy most is közöttünk, munkálkodj bennünk, az igét tedd élővé és hatóvá a
Te szolgádnak ajkán és a mi életünkben.”
11
Igehirdetéshez kapcsolódó énekválasztás alapján.
12
Közbenjáró imádságaink jó, ha kiterjednek a szűkebb és a legbővebb közösségre (a gyülekezettől az egész
embervilágig), emberekre és ügyekre, szenvedőkre, új útra készülőkre és felelősséget hordozókra egyaránt.
10
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Imádság a Szentlélekért
L: Istennek Szentlelke, szállj le miközénk, hogy titokzatos közösségre juthassunk az Úr
Jézus Krisztussal, aki üdvösséges hitünk erősítésére szerezte és szolgáltatja ki most is
nekünk az Ő szent vacsoráját. Ámen.

Szereztetési ige
L: Testvéreim, halljátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát,
amint Pál apostol a korinthusi gyülekezethez írt első levele 11. részének a 23. és
következő verseiben írja:
„Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus
azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, És hálákat adván, megtörte és
ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt
cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána
vacsorált volna, ezt mondván: e pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt
cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer
eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend.
Azért aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az
Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a
kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet
eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét”.

Úrvacsorai imádság
L: Imádkozzunk!
Urunk! Hozzád emeljük lelkünket és Téged magasztalunk! Mert igaz és méltó, szent
kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked,
Urunk és Atyánk, mindenható örökkévaló Isten! Téged magasztalunk, menny és föld
teremtőjét, aki az embert a Magad képére és hasonlatosságára teremtetted, aki
szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért az angyalokkal és
minden mennyei seregekkel együtt dicsérünk, magasztalunk, és áldunk Téged és
mondjuk:
176 kíséret nélkül előénekes(ek) kezdik, gyülekezet a „Teljes mind…” szövegrésztől

L. folytatja: Dicsőség legyen néked magasságos Isten! Áldott, aki jön az Úrnak
nevében! Hozsánna a magasságban!
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ha az éneklés nem vállalható, akkor L és Gy együtt mondja:
Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind az egész föld az Ő dicsőségével.
Dicsőség legyen néked magasságos Isten! Áldott, aki jön az Úrnak nevében!
Hozsánna a magasságban!
L: Nagyok és csodálatosak a Te dolgaid, mindenható Isten! Igazak és igazságosak a te
utaid, ó szentek Királya! Ki ne félne Téged, Uram, és ki ne dicsőítené a Te nevedet,
mert csak egyedül te vagy szent! Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved és
elvégezted a teremtett világ megváltását, és megszabadítottál minket a bűn és halál
rabságából.
Úr Jézus Krisztus, Istennek Báránya, áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit,
méltó vagy, hogy Tiéd legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és hatalom, az
igazság, a dicsőség és az áldás.

Hitvallás13
L: Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, az Apostoli /a Nicea-Konstantinápolyi
Hitvallás szavaival
Gy: (Apostoli) Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott
Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt,
megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon
feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten
jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek
közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
vagy
(Nicea-Konstantinápolyi) Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és
földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az
Atyától született minden idő előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől; született és nem teremtetett, az Atyával
egylényegű, és általa lett minden. Érettünk, emberekért és üdvösségünkért leszállt
a mennyből. Megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett.
Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett, és
eltemették, harmadnapon feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az
Atya jobbján, újra eljön dicsőségében ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem
lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,aki az Atyától (és a Fiútól)
származik, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a
13

Az Apostoli Hitvallás helyett lehet mondani a bővebb Nicea-Konstantinápolyit is.
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próféták által. Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom az egy
keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő
örök életet. Ámen.

Istennek Báránya 183 bejelentés nélkül, rövid hangszeres intonációval, vagy kíséret nélkül
előénekes(ek) kezdi(k), gyülekezet a második sortól kapcsolódik

Bűnbocsánat- és üdvösséghirdetés
L: Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott
és felhatalmazott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet,
amelyet megad a mi Urunk Istenünk, ingyen való kegyelméből az ő szent Fiáért.
Ámen.

Meghívás az úrasztalához
L: Akik magatokat illendőképpen előkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz
alázatos szívvel és szép renddel. „Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének
vacsorájára hivatalosak.” Ámen.

Úrvacsoravétel (gyülekezeti ének, orgonajáték, kórusének, helyi lehetőségek szerint, akár
egymást váltva)14

Intelem
L: Keresztyén atyámfiai; a mi Urunk Jézus Krisztus szerezte az úri szent vacsorát. Ezzel
élhet az Ő népe mindenkor. Ezzel éltek az apostolok, minden hitvalló keresztyén, a
reformátorok, a mi hitbeli őseink és ezzel élhettünk most Isten kegyelméből mi is.
Minekelőtte azonban elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét
hiábavalóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé tibennetek a bűn: sőt
viseljétek magatokat a ti keresztyén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket
meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok
megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei
14

A helyi szokások szerinti, illetve az énekeskönyv ide tartozó (436-445. sz.) dicséretei mellett, böjti ünnepkör
lévén ajánlott a bűnbánati dicséretek (205-től), a bűnbánati zsoltárok (különösen 6. és 51.) éneklése, az 5.
vasárnaptól énekelhetők a nagyheti énekek (különösen 339-344).
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könyörületesek; öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést.
Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg
egymásnak, mint Jézus megbocsátott tinéktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti
szívetekben, melyre hívattatok is egy testben. Ámen.

Hálaadás
L: Imádkozzunk!
„Áldjad, én lelkem, az Urat s egész bensőm az Ő szent nevét! Áldjad, én lelkem, az
Urat és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.” (Zsolt 103,1-2) Áldunk Téged,
jóságos Istenünk, mert Te megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden
betegségünket; megváltod életünket, s kegyelemmel és irgalommal koronázol meg
minket.
Hálát adunk Neked Urunk Jézus Krisztus, hogy hirdetett Igédet megerősíted a
sákramentumok pecsétjével is és ezzel kiábrázolod a Veled és egymással való
egységünket: „Mert egy a kenyér, egy test is vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy
kenyérből eszünk. Mert egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, és mindnyájunkat egy
reménységre hívtál el.”
Hálaadással emlékezünk meg arról is Istenünk, hogy minden jó adomány és
tökéletes ajándék tetőled száll alá a világosság Atyjától. Fogadd el, amikor ezért
önmagunkat ajánljuk fel először a Te dicsőséged és felebarátaink javának
szolgálatára. Szavainkkal és életünkkel szeretnénk Jézus Krisztus nevéről vallást tenni
a mindennapi élet istentiszteletében, ezért küldetésünk betöltéséhez Szentlelked
erejét kérjük. Fogadd el hálánk jeleként felajánlott adományainkat is egyházad javára
és országod építésére. Ámen!

Mi Atyánk (énekelhető a 484. dicséret formájában)
Gy: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te
országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a
dicsőség mindörökké. Ámen.

BEFEJEZŐ RÉSZ – lásd lentebb, a B) változat végén

B) nem úrvacsorás istentiszteletnél
L: Magasztaljuk Istent, a bennünket tápláló és vele közösségre juttató Igéért!
501,1,3,8 kíséret nélkül előénekes(ek) kezdik, gyülekezet a vers második felétől
3. Énekeljünk néki egy akarattal: Dicsőség, Atya Isten, szent
Fiaddal!
8. Szentlélek Istennel egyenlőképpen, Ki minket vigasztaljon,
mondjuk: Ámen.
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Hálaima a sákramentumok áldásaiért
L: Hálát adunk Neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy hirdetett Igédet megerősíted a
sákramentumok pecsétjével is és ezzel kiábrázolod a Veled és egymással való
egységünket: „Mert egy a kenyér, egy test is vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy
kenyérből eszünk. Mert egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, és mindnyájunkat egy
reménységre hívtál el.” Ámen.

Hitvallás15
L: Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, az Apostoli /a Nicea-Konstantinápolyi
Hitvallás szavaival
Gy: (Apostoli) Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott
Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt,
megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon
feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten
jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek
közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
vagy
(Nicea-Konstantinápolyi) Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és
földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az
Atyától született minden idő előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől; született és nem teremtetett, az Atyával
egylényegű, és általa lett minden. Érettünk, emberekért és üdvösségünkért leszállt
a mennyből. Megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett.
Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett, és
eltemették, harmadnapon feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az
Atya jobbján, újra eljön dicsőségében ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem
lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,aki az Atyától (és a Fiútól)
származik, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a
próféták által. Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom az egy
keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő
örök életet. Ámen.

15

Az Apostoli Hitvallás helyett lehet mondani a bővebb Nicea-Konstantinápolyit is.
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Hálaáldozat felajánlása16
L: Hálaadással emlékezünk meg arról is Istenünk, hogy minden jó adomány és
tökéletes ajándék tetőled száll alá a világosság Atyjától. Fogadd el, amikor ezért
önmagunkat ajánljuk fel először a Te dicsőséged és felebarátaink javának
szolgálatára. Szavainkkal és életünkkel szeretnénk Jézus Krisztus nevéről vallást tenni
a mindennapi élet istentiszteletében, ezért küldetésünk betöltéséhez Szentlelked
erejét kérjük. Fogadd el hálánk jeleként felajánlott adományainkat is egyházad javára
és országod építésére. Ámen!

BEFEJEZŐ RÉSZ – az úrasztalától vagy olvasó pulttól
Hirdetések, Himnusz ill. 90. zsoltár 1. verse helyi szokás szerint
Isten dicsőítése (záróének)17
úrvacsorás istentiszteletnél bármely vasárnap: 447 Uram, bocsássad el
böjt 1. vasárnapján: 391 Vedd el, Úr Isten, rólunk haragodat
böjt 2. vasárnapján: 390 Erős vár a mi Istenünk
böjt 3. vasárnapján: 467 Mily jó, ha bűntől már szabad
böjt 4. vasárnapján: 226 Krisztusom, kívüled
böjt 5. vasárnapján: 230 Áll a Krisztus szent keresztje
böjt 6. vasárnapján: 342 Jézus, világ Megváltója

Ároni áldás
L: Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet.
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad.
Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked.

Postludium
16
17

Az imádságot követheti az adakozásra való felhívás is.
Helyi szokás szerint az áldás után is lehet

13

Böjt 2. vasárnapjának istentiszteleti rendje
ELŐKÉSZÜLET
a templom előkészítése, díszítése, az úrvacsorai jegyek előkészítése
imaközösség, a kórus felkészülése, gyülekezet énektanítás
harangozás a gyülekezet rendje szerint
gyülekezet tájékoztatása, esetlegesen hirdetések1
lelkipásztor(ok), presbiterek, szolgálattevők bejövetele

Preludium (orgonajáték, egyéb hangszeres zene, gyülekezeti ének, vagy kórustétel)

ISTEN SZÍNE ELÉ ÁLLÁS (CORAM DEO) – az úrasztalától vagy olvasópulttól
Apostoli köszöntés
L: „Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánkról és az Úr Jézus Krisztustól.”
(Róm 1,7)

Igei vótum
L: Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott,
elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. (Jak 1,12)
Gy: Ámen.

Isten magasztalása2 (gyülekezeti ének; lehet rövid, orgona nélkül, de lehet több
versszakos, kísérettel)
91,1 (5-6) 8 Aki a felséges Úrnak / Mihelyt hív könyörgésében3

Isten akarata (az Ige mint törvény)
L: Isten rendelése, ahogyan azt az Efézusi levél 1. fejezetében a 9. verstől olvassuk
(Ef 1,9-12)
Megismertette velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve
elrendelt magában, Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt
magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind
amelyek e földön vannak; Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve
1

Helyi szokástól függően lehet a hirdetés itt vagy az istentisztelet végén.
A böjti liturgia több pontja is lehetőséget ad kórusmű vagy hangszeres tétel beillesztésére. Természetesen
fontos szempont, hogy az adott funkcióhoz kötődő témájú, odaillő hangvételű tétel hangozzék el és az
istentisztelet folyamatát ne törje meg hosszas előkészület, vonulás, hangolás. Általában nem kívánatos itt az
elhangzó mű, még kevésbé az előadók bekonferálása. (Ez adott esetben éneklapon szerepelhet vagy a
hirdetések keretén belül hangozhat el.)
3
A gyülekezeti énekek bemondására a lehető legegyszerűbb módot javasoljuk, mely a helyi lehetőségektől
függően többféle lehet. A legjobb, ha a kitett énekszám alapján a gyülekezeti tagok előre kikeresik az éneket,
legkésőbb, amikor a kántor az előjátékot kezdi. (Ebben az esetben a kántor-énekvezérnek is előbb kell készen
állnia.) Szóba jöhet az is, hogy az éneket a kántor jelenti be, hiszen az nem feltétlenül lelkészi feladat. Ha
mindenképpen bejelentésre van szükség, akkor ez a lehető legegyszerűbb és legrövidebb legyen.
2
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elrendeltetvén annak eleve-elvégezése szerint, aki mindent az ő akaratjának
tanácsából cselekszik, Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének.

Bűnvallás
L: Jöjjetek, tegyünk vallást bűneinkről a szent és kegyelmes Isten színe előtt:
Mindenható Úr Isten, mennyei Atyánk! Alázattal valljuk meg színed előtt, hogy nem a
Te dicsőséged magasztalására élünk; sokkal inkább a magunk vágyai irányítanak
bennünket. Még legjobb szándékaink is sokszor semmivé lesznek, mert gyengék
vagyunk, hogy ellenálljunk a földi kincsek, a múlandó értékek kísértésének. Kérünk,
ajándékozz nekünk tisztább látást, erősebb hitet és készséget, hogy mindenkor Neked
engedjünk inkább, mintsem hogy embereknek. A kísértő fölött győzedelmeskedő
Krisztusunk által kérünk, hallgass meg minket. Ámen.

Kegyelemhirdetés
Azt mondja az Írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség
zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag
mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét,
megtartatik. (Rm 10,11-13)

Hálaadás a kegyelemért (lehetőleg hangszer nélküli ének, melyet bemondás nélkül kezd el kórus
vagy előénekes, a második sorban csatlakozik hozzá a gyülekezet)

(5) Azért téged, Uram, én
felmagasztallak,
É: (4)Ve-lem, én szent Atyám, nagy-sok jó-kat tet- tél,

Gy: Mert én- né-kem mennyből ő-ri- zőt kül-döt-tél,

Én el- len- sé- gim-től en-gem megmentet-tél

Te dicsőségedben hatalmasnak
mondlak,
Mind e világ előtt irgalmasnak
vallak;
És jóakarómnak én tégedet
hívlak.
256,4-5

És az én szí- vem-ben ö- rö-möt szerzettél.

KERESZTELÉS (lehetőség)
a szereztetési igéket követően énekelhető keresztelési énekvers,
a végén pedig megáldó ének helyi szokás szerint
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OLVASOTT IGE – úrasztalától vagy olvasópulttól4
Ószövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó:5
Isten igéje a Királyok első könyvéből, a 19. fejezet 1. versétől (1Kir 19,1-18)
És Akháb elbeszélé Jézabelnek mindazokat, amelyeket Illés cselekedett és a többek
között, hogy hogyan ölte meg mind a prófétákat fegyverrel. És követet külde Jézabel
Illéshez, mondván: Ezt cselekedjék velem az istenek és úgy segéljenek, ha holnap
ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azoknak
életekkel mind egyig. Amit mikor megértett, felkelvén elméne, vigyázván az ő életére.
És méne Beersebába, amely Júdában volt; és ott hagyá az ő szolgáját. Ő pedig elméne
a pusztába egynapi járó földre, és elmenvén leüle egy fenyőfa alá, és könyörgött,
hogy hadd haljon meg, és monda: Elég! Most óh Uram, vedd el az én lelkemet; mert
nem vagyok jobb az én atyáimnál! És lefeküvék és elaluvék a fenyőfa alatt. És ímé
angyal illeté őt, és monda néki: Kelj fel, egyél. És mikor körülnézett, ímé fejénél vala
egy szén között sült pogácsa és egy pohár víz. És evék és ivék, és ismét lefeküvék. És
az Úr angyala eljött másodszor is és megilleté őt, és monda: Kelj fel, egyél; mert erőd
felett való utad van. És ő felkelt, és evett és ivott; és méne annak az ételnek erejével
negyven nap és negyven éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig.
És beméne ott egy barlangba, és ott hála. És ímé lőn az Úrnak beszéde ő
hozzá, és monda néki: Mit csinálsz itt Illés? Ő pedig monda: Nagy búsulásom van az
Úrért, a Seregek Istenéért; mert elhagyták a te szövetségedet az Izráel fiai, a te
oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül
maradtam, és engem is halálra keresnek. És monda: Jőjj ki és állj meg ezen a hegyen,
az Úr előtt. És ímé ott az Úr volt elmenendő. És az Úr előtt megyen vala nagy erős
szél, amely a hegyeket megszaggatta és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt; de
az Úr nem vala abban a szélben. És a szél után földindulás lett; de az Úr nem volt a
földindulásban sem. És a földindulás után tűz jöve, de nem volt az Úr a tűzben sem. És
a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszék. És mikor Illés ezt hallotta, befedé az ő
arcát palástjával, és kimenvén, megálla a barlang ajtajában, és ímé szózat lőn ő
hozzá, amely ezt mondá: Mit csinálsz itt Illés? És ő felele: Nagy búsulásom van az
Úrért, a Seregeknek Istenéért, mert az Izráel fiai elhagyták a te szövetségedet,
lerontották a te oltáraidat, és a te prófétáidat megölték fegyverrel, és én egyedül
maradtam, és engem is halálra keresnek.
És monda az Úr néki: Menj el, térj vissza a te utadon a pusztán át
Damaskusba, és mikor oda jutándasz, kenjed királylyá Hazáelt Siriában; És Jéhut, a
Nimsi fiát kenjed királlyá Izráelben, és Elizeust, az Abelméholabeli Sáfát fiát pedig
kenjed prófétává a te helyedbe. És lészen, hogy aki megmenekedik Hazáel
fegyverétől, azt Jéhu öli meg, és aki megmenekedik a Jéhu fegyverétől, azt Elizeus öli
4

Az olvasmányok minden vasárnapra ki vannak jelölve. Vasárnaponként most két-két olvasmány szerepel; a
második helyen lévők arra az esetre, ha a lelkész az első helyen lévő Ó- vagy újszövetségi részt választja
textusnak, illetve azt előkészítő lekciónak.
5
Az olvasmányokat más szolgálattévő, arra alkalmas és felkészített presbiter illetve gyülekezeti tag is
olvashatja.
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meg. De meghagyok Izráelben hétezer embert: minden térdet, mely meg nem hajolt a
Baálnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt.
Szenteljen meg az Úr minket az ő igazságával! Az Ő igéje igazság. Gy: Ámen.

Újszövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó:
Újszövetségi olvasmány Máté evangéliumából, a 4. fejezet 1. versétől (Mt 4,1-11)
Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtől. És mikor
negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék. És hozzámenvén a
kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.
Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem
minden ígével, amely Istennek szájából származik. Ekkor vivé őt az ördög a szent
városba, és odahelyezé a templom tetejére. És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá
magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak
téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne
kisértsd az Urat, a te Istenedet. Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és
megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét, És monda néki:
Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor monda néki Jézus: Eredj
el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Ekkor
elhagyá őt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gy: Ámen
más olvasmányok:

Ószövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó:
Isten igéje Jeremiás próféta könyvéből, az 17. fejezet 5. versétől (Jer 17,5-10)
Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az
Úrtól pedig eltávozott az ő szíve! Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és
nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és
lakhatatlan földön. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr;
Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit,
és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem
retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.
Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt? Én, az Úr
vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinekkinek az ő útai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.
Szenteljen meg az Úr minket az ő igazságával! Az Ő igéje igazság. Gy: Ámen.
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Újszövetségi Olvasmány
L vagy Felolvasó:
Újszövetségi olvasmány Lukács evangéliumából, a 15. fejezet 11. versétől
(Lk 15,11-32)
Monda pedig: Egy embernek vala két fia; És monda az ifjabbik az ő atyjának: Atyám,
add ki a vagyonból rám eső részt! És az megosztá köztök a vagyont. Nem sok nap
mulva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék; és ott
eltékozlá vagyonát, mivelhogy dobzódva élt. Minekutána pedig mindent elköltött,
támada nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni. Akkor elmenvén,
hozzá szegődék annak a vidéknek egyik polgárához; és az elküldé őt az ő mezeire
disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit
a disznók ettek; és senki sem ád vala néki.
Mikor aztán magába szállt, monda: Az én atyámnak mily sok bérese
bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg! Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz,
és ezt mondom néki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És nem vagyok
immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; tégy engem olyanná, mint a te béreseid
közül egy! És felkelvén, elméne az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt
az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá
őt. És monda néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és nem vagyok
immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam! Az atyja pedig monda az ő szolgáinak:
Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a
lábaira! És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vígadjunk. Mert ez az
én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni.
Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala: és mikor hazajövén, közelgetett a
házhoz, hallá a zenét és táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozá,
mi dolog az? Az pedig monda néki: A te öcséd jött meg; és atyád levágatá a hízott
tulkot, mivelhogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharaguvék, és nem akara
bemenni. Az ő atyja annakokáért kimenvén, kérlelé őt. Ő pedig felelvén, monda
atyjának: Ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át
nem hágtam: és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal
vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te
vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot. Az pedig monda néki: Fiam, te mindenkor
én velem vagy, és mindenem a tiéd! Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te
testvéred meghalt, és feltámadott; és elveszett, és megtaláltatott.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gy: Ámen

Válasz az igére (gyülekezeti ének, itt lehet hosszabb hangszeres bevezetővel, illetve
alternatim kórustétellel; követheti kórusmű vagy más zenei tétel is)
239 Úr Jézus, hozzád kiáltok
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HIRDETETT IGE – a szószékről
Lekció6
L: Isten igéjét olvasom…

Imádság7
Készülés az igehirdetésre (gyülekezeti ének)
215,3 Ím előtted állok

Textus
Igehirdetés
Válasz az igehirdetésre (gyülekezeti ének, kórustétel, elcsendesítő orgonadarab, vagy más
zenei tétel)
L: Feleljünk a hallott igére a …. ének … versével8
lelkipásztor lejön a szószékről

IMÁDSÁGOS RÉSZ - az úrasztalától vagy az olvasópulttól
Imádság (fontos része a másokért mondott közbenjáró könyörgés) 9
Csendes ima
Az istentisztelet a böjt 1. vasárnapjánál leírt rend szerint folytatódik,
A – úrvacsorás, vagy
B – nem úrvacsorás
változat szerint.

6

Ez, a szorosabb értelemben vett lekció, amely a textushoz kapcsolódik.
Fontos része az igét megvilágosító Szentlélekért való könyörgés. Az imádság zárásaként ajánlott szöveg:
„Szentlélek Úr Isten, szállj le mireánk, világosítsd meg szívünket és elménket és tedd élővé és hatóvá bennünk a
Te igédet. Ámen.” vagy
„Hívunk Téged, Szentlélek Úr Isten, légy most is közöttünk, munkálkodj bennünk, az igét tedd élővé és hatóvá a
Te szolgádnak ajkán és a mi életünkben.”
8
Igehirdetéshez kapcsolódó énekválasztás alapján.
9
Közbenjáró imádságaink jó, ha kiterjednek a szűkebb és a legbővebb közösségre (a gyülekezettől az egész
embervilágig), emberekre és ügyekre, szenvedőkre, új útra készülőkre és felelősséget hordozókra egyaránt.
7
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Böjt 3. vasárnapjának istentiszteleti rendje
ELŐKÉSZÜLET
a templom előkészítése, díszítése, az úrvacsorai jegyek előkészítése
imaközösség, a kórus felkészülése, gyülekezet énektanítás
harangozás a gyülekezet rendje szerint
gyülekezet tájékoztatása, esetlegesen hirdetések1
lelkipásztor(ok), presbiterek, szolgálattevők bejövetele

Preludium (orgonajáték, egyéb hangszeres zene, gyülekezeti ének, vagy kórustétel)

ISTEN SZÍNE ELÉ ÁLLÁS (CORAM DEO) – az úrasztalától vagy olvasópulttól
Apostoli köszöntés
L: „Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánkról és az Úr Jézus Krisztustól.”
(Róm 1,7)

Igei vótum
L: Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Nem egyéb, hanem csak
emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kísértetni,
mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd,
hogy elszenvedhessétek. (1Kor 10,12-13)
Gy: Ámen.

Isten magasztalása2 (gyülekezeti ének; lehet rövid, orgona nélkül, de lehet több
versszakos, kísérettel)
1,1-2 (3-4) Aki nem jár hitlenek tanácsán 3

Isten akarata (az Ige mint törvény)
L: Isten rendelése, ahogyan azt a Római levél 8. fejezetében az 5. verstől olvassuk
(Rm 8,5-8)
Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek
dolgaira. Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
1

Helyi szokástól függően lehet a hirdetés itt vagy az istentisztelet végén.
A böjti liturgia több pontja is lehetőséget ad kórusmű vagy hangszeres tétel beillesztésére. Természetesen
fontos szempont, hogy az adott funkcióhoz kötődő témájú, odaillő hangvételű tétel hangozzék el és az
istentisztelet folyamatát ne törje meg hosszas előkészület, vonulás, hangolás. Általában nem kívánatos itt az
elhangzó mű, még kevésbé az előadók bekonferálása. (Ez adott esetben éneklapon szerepelhet vagy a
hirdetések keretén belül hangozhat el.)
3
A gyülekezeti énekek bemondására a lehető legegyszerűbb módot javasoljuk, mely a helyi lehetőségektől
függően többféle lehet. A legjobb, ha a kitett énekszám alapján a gyülekezeti tagok előre kikeresik az éneket,
legkésőbb, amikor a kántor az előjátékot kezdi. (Ebben az esetben a kántor-énekvezérnek is előbb kell készen
állnia.) Szóba jöhet az is, hogy az éneket a kántor jelenti be, hiszen az nem feltétlenül lelkészi feladat. Ha
mindenképpen bejelentésre van szükség, akkor ez a lehető legegyszerűbb és legrövidebb legyen.
2
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Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének
nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek
kedvesek Isten előtt.

Bűnvallás:
L: Jöjjetek, tegyünk vallást bűneinkről a szent és kegyelmes Isten színe előtt:
Megvalljuk előtted, mindenható Istenünk, hogy mi testiek vagyunk, a test
kívánságának engedünk, és a magunk erejéből nem tudunk téged lélekben és
igazságban imádni. Küldd el hozzánk Szentlelkedet, szabadíts meg minket a testiség
bűnéből. Taníts e böjtben Lélek szerint élni! Krisztus által hallgass meg minket. Ámen

Kegyelemhirdetés
Ezt mondja az Úr: Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened;
megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.(Ézs 41,10)
Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a
kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja. (2Kor 6,2)

Hálaadás a kegyelemért (lehetőleg hangszer nélküli ének, melyet bemondás nélkül kezd el kórus
vagy előénekes, a második sorban csatlakozik hozzá a gyülekezet)

(5) Azért téged, Uram, én
felmagasztallak,
É: (4)Ve-lem, én szent Atyám, nagy-sok jó-kat tet- tél,

Gy: Mert én- né-kem mennyből ő-ri- zőt kül-döt-tél,

Én el- len- sé- gim-től en-gem megmentet-tél

Te dicsőségedben hatalmasnak
mondlak,
Mind e világ előtt irgalmasnak
vallak;
És jóakarómnak én tégedet
hívlak.
256,4-5

És az én szí- vem-ben ö- rö-möt szerzettél.

KERESZTELÉS (lehetőség)
a szereztetési igéket követően énekelhető keresztelési énekvers,
a végén pedig megáldó ének helyi szokás szerint
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OLVASOTT IGE – úrasztalától vagy olvasópulttól4
Ószövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó:5
Isten igéje Jeremiás könyvéből, a 7. fejezet 1. versétől (Jer 7,1-7)
Az a beszéd, amelyet az Úr szóla Jeremiásnak, mondván: Állj az Úr házának ajtajába,
és kiáltsd ott e beszédet, és mondjad: Halljátok az Úr beszédét mind, ti Júdabeliek,
akik bementek ezeken az ajtókon, hogy imádjátok az Urat! Így szól a Seregek Ura,
Izráel Istene: Jobbítsátok meg a ti útaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom
e helyen! Ne bízzatok hazug beszédekben, mondván: Az Úr temploma, az Úr
temploma, az Úr temploma ez! Mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti útaitokat és
cselekedeteiteket; ha igazán ítéltek az ember között és felebarátja között; Ha
jövevényt, árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan vért
ki nem ontotok, és idegen istenek után sem jártok a magatok veszedelmére: Akkor
lakozom veletek ezen a helyen, a földön, amelyet a ti atyáitoknak adtam, öröktől
fogva mindörökké.
Szenteljen meg az Úr minket az ő igazságával! Az Ő igéje igazság. Gy: Ámen.

Újszövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó:
Újszövetségi olvasmány az Efézusi levélből, az 5. fejezet 1. versétől (Ef 5,1-8)
Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek: És járjatok
szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk
ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Paráznaság pedig és akármely
tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik;
Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem
inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak,
vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek
országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten
haragja a hitetlenség fiaira. Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek; Mert valátok
régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gy: Ámen
más olvasmányok:

Ószövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó:
Isten igéje a Királyok második könyvéből, az 5. fejezet 1. versétől (2Kir 5,1-15)
4

Az olvasmányok minden vasárnapra ki vannak jelölve. Vasárnaponként most két-két olvasmány szerepel; a
második helyen lévők arra az esetre, ha a lelkész az első helyen lévő Ó- vagy újszövetségi részt választja
textusnak, illetve azt előkészítő lekciónak.
5
Az olvasmányokat más szolgálattévő, arra alkalmas és felkészített presbiter illetve gyülekezeti tag is
olvashatja.
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És Naámán, a siriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és
nagyrabecsült volt, mert általa szabadította volt meg az Úr Siriát; és az a férfi vitéz
hős, de bélpoklos volt. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Siriából, és azok Izráel
országából egy kis leányt vittek el foglyul, és ez Naámán feleségének szolgált. És
monda ez az ő asszonyának: Vajha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki
Samariában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából. És Naámán
beméne, és elbeszélé az ő urának, mondván: Így s így szólott az Izráel országából való
leány! Akkor monda Siria királya: Menj el, és ím levelet küldök az Izráel királyának.
Elméne azért és vőn magával tíz tálentom ezüstöt és hatezer aranyat, azon felül tíz
öltöző ruhát. És elvivé a levelet az Izráel királyának, ezt írván: Mikor e levél hozzád
érkezik, ímé az én szolgámat, Naámánt azért küldöttem hozzád, hogy őt gyógyítsd
meg bélpoklosságából. De amikor elolvasta az Izráel királya a levelet, megszaggatá az
ő ruháit és monda: Isten vagyok-e én, hogy öljek és elevenítsek, hogy ez én hozzám
küld, hogy gyógyítsam meg e férfiút az ő bélpoklosságából? Vegyétek eszetekbe és
lássátok, hogy csak okot keres ellenem.
Mikor pedig meghallotta Elizeus, az Isten embere, hogy az Izráel királya ruháit
megszaggatta, külde a királyhoz ilyen izenettel: Miért szaggattad meg a te ruháidat?
Hadd jőjjön hozzám, és tudja meg, hogy van próféta Izráelben. És elméne Naámán
lovaival és szekereivel, és megálla az Elizeus házának ajtaja előtt. És külde Elizeus
követet ő hozzá, mondván: Menj el és fürödj meg hétszer a Jordánban, és megújul a
te tested, és megtisztulsz. Akkor megharaguvék Naámán és elment, és így szólt: Íme
én azt gondoltam, hogy kijő hozzám, és előállván, segítségül hívja az Úrnak, az ő
Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést.
Avagy nem jobbak-é Abana és Párpár, Damaskus folyóvizei Izráel minden vizeinél?
Avagy nem fürödhetném-é meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen módon
megfordulván, nagy haraggal elment. De hozzá menének az ő szolgái, és szólának
néki, mondván: Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna e próféta neked, avagy
nem tetted volna-é meg? Mennyivel inkább, amikor csak azt mondja, hogy fürödj
meg és megtisztulsz? Beméne azért a Jordánba, és belemeríté magát abba hétszer az
Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kis gyermek teste,
és megtisztult. Azután visszatért egész kiséretével az Isten emberéhez, és bemenvén
megálla előtte, és monda: Ímé, most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten,
csak Izráelben! Azért most vedd el, kérlek, ez ajándékot a te szolgádtól.
Szenteljen meg az Úr minket az ő igazságával! Az Ő igéje igazság. Gy: Ámen.

Újszövetségi Olvasmány
L vagy Felolvasó:
Újszövetségi olvasmány az első Korinthusi levélből, a 9. fejezet 24. versétől
(1Kor 9,24-27)
Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy
veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig aki pályafutásban
tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek,
mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom,
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mint aki nem levegőt vagdos; Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem;
hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gy: Ámen

Válasz az igére (gyülekezeti ének, itt lehet hosszabb hangszeres bevezetővel, illetve
alternatim kórustétellel; követheti kórusmű vagy más zenei tétel is)
240 Ó én két szemeim

HIRDETETT IGE – a szószékről
Lekció6
L: Isten igéjét olvasom…

Imádság7
Készülés az igehirdetésre (gyülekezeti ének)
294,1 Jézus, vígasságom

Textus
Igehirdetés
Válasz az igehirdetésre (gyülekezeti ének, kórustétel, elcsendesítő orgonadarab, vagy más
zenei tétel)
L: Feleljünk a hallott igére a …. ének … versével8
lelkipásztor lejön a szószékről

IMÁDSÁGOS RÉSZ - az úrasztalától vagy az olvasópulttól
Imádság (fontos része a másokért mondott közbenjáró könyörgés) 9
Csendes ima
Az istentisztelet a böjt 1. vasárnapjánál leírt rend szerint folytatódik,
A – úrvacsorás, vagy
B – nem úrvacsorás
változat szerint.
6

Ez, a szorosabb értelemben vett lekció, amely a textushoz kapcsolódik.
Fontos része az igét megvilágosító Szentlélekért való könyörgés. Az imádság zárásaként ajánlott szöveg:
„Szentlélek Úr Isten, szállj le mireánk, világosítsd meg szívünket és elménket és tedd élővé és hatóvá bennünk a
Te igédet. Ámen.” vagy
„Hívunk Téged, Szentlélek Úr Isten, légy most is közöttünk, munkálkodj bennünk, az igét tedd élővé és hatóvá a
Te szolgádnak ajkán és a mi életünkben.”
8
Igehirdetéshez kapcsolódó énekválasztás alapján.
9
Közbenjáró imádságaink jó, ha kiterjednek a szűkebb és a legbővebb közösségre (a gyülekezettől az egész
embervilágig), emberekre és ügyekre, szenvedőkre, új útra készülőkre és felelősséget hordozókra egyaránt.
7
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Böjt 4. vasárnapjának istentiszteleti rendje1
ELŐKÉSZÜLET
a templom előkészítése, díszítése, az úrvacsorai jegyek előkészítése
imaközösség, a kórus felkészülése, gyülekezet énektanítás
harangozás a gyülekezet rendje szerint
gyülekezet tájékoztatása, esetlegesen hirdetések2
lelkipásztor(ok), presbiterek, szolgálattevők bejövetele

Preludium (orgonajáték, egyéb hangszeres zene, gyülekezeti ének, vagy kórustétel)

ISTEN SZÍNE ELÉ ÁLLÁS (CORAM DEO) – az úrasztalától vagy olvasópulttól
Apostoli köszöntés
L: „Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánkról és az Úr Jézus Krisztustól.”
(Róm 1,7)

Igei vótum
L: Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!
Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; amely lefoly
köntöse prémjére;
Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és
életet örökké! (Zsolt 133)
Gy: Ámen.

Isten magasztalása3 (gyülekezeti ének; lehet rövid, orgona nélkül, de lehet több
versszakos, kísérettel)
65,1-2 (3) A Sionnak hegyén4

Egyre gyakoribb gyülekezeteinkben a felnőttek keresztelése, illetve konfirmációja. Ennek hagyományos
időpontja húsvét hajnala volt. A felkészülés legintenzívebb időszaka ma is a böjti idő lehet. Ezen a vasárnapon
legjobb bemutatni a gyülekezet egészének az elköteleződésre készülőket, erre is utal e vasárnap liturgiája.
2
Helyi szokástól függően lehet a hirdetés itt vagy az istentisztelet végén.
3
A böjti liturgia több pontja is lehetőséget ad kórusmű vagy hangszeres tétel beillesztésére. Természetesen
fontos szempont, hogy az adott funkcióhoz kötődő témájú, odaillő hangvételű tétel hangozzék el és az
istentisztelet folyamatát ne törje meg hosszas előkészület, vonulás, hangolás. Általában nem kívánatos itt az
elhangzó mű, még kevésbé az előadók bekonferálása. (Ez adott esetben éneklapon szerepelhet vagy a
hirdetések keretén belül hangozhat el.)
4
A gyülekezeti énekek bemondására a lehető legegyszerűbb módot javasoljuk, mely a helyi lehetőségektől
függően többféle lehet. A legjobb, ha a kitett énekszám alapján a gyülekezeti tagok előre kikeresik az éneket,
legkésőbb, amikor a kántor az előjátékot kezdi. (Ebben az esetben a kántor-énekvezérnek is előbb kell készen
állnia.) Szóba jöhet az is, hogy az éneket a kántor jelenti be, hiszen az nem feltétlenül lelkészi feladat. Ha
mindenképpen bejelentésre van szükség, akkor ez a lehető legegyszerűbb és legrövidebb legyen.
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Isten akarata (az Ige mint törvény)
L: Isten rendelése, ahogyan azt Pál apostol első Korinthusi levelének 7. fejezetében a
29. verstől olvassuk (1Kor 7,29-31)
Atyámfiai, az idő rövidre van szabva ezentúl, azért akiknek van is feleségök, úgy
legyenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának; és akik vígadnak,
mintha nem vígadnának; akik vesznek, mintha semmijök sem volna. És akik élnek e
világgal, mintha nem élnének: mert elmúlik e világnak ábrázatja.

Bűnvallás
L: Jöjjetek, tegyünk vallást bűneinkről a szent és kegyelmes Isten színe előtt:
Megvalljuk előtted, Urunk, hogy úgy tekintünk e világra, mintha örökkévaló volna,
úgy ragaszkodunk földi javainkhoz, mintha nagyobb kincset nem ismernénk.
Megvalljuk, hogy a böjti időben sem tudunk igazán a hit szemével nézni dolgainkra,
örömre-bánatra, a családi életre, földi javainkra. Nyisd meg szemünket, hogy lássuk
üdvösségünket! Ámen.

Kegyelemhirdetés
L: Ezt mondja Jézus: Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.
Boldogok, akik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.
Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.
Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.

Hálaadás a kegyelemért (lehetőleg hangszer nélküli ének, melyet bemondás nélkül kezd el kórus
vagy előénekes, a második sorban csatlakozik hozzá a gyülekezet)

(5) Azért téged, Uram, én
felmagasztallak,
É: (4)Ve-lem, én szent Atyám, nagy-sok jó-kat tet- tél,

Gy: Mert én- né-kem mennyből ő-ri- zőt kül-döt-tél,

Én el- len- sé- gim-től en-gem megmentet-tél

Te dicsőségedben hatalmasnak
mondlak,
Mind e világ előtt irgalmasnak
vallak;
És jóakarómnak én tégedet
hívlak.
256,4-5

És az én szí- vem-ben ö- rö-möt szerzettél.

KERESZTELÉS (lehetőség)
a szereztetési igéket követően énekelhető keresztelési énekvers,
a végén pedig megáldó ének helyi szokás szerint
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OLVASOTT IGE – úrasztalától vagy olvasópulttól5
Ószövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó:6
Isten igéje Ézsaiás könyvéből, az 1. fejezet 10. versétől (Ézs 1,10-18)
Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását,
Gomora népe! Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága? ezt mondja az Úr;
megelégeltem a kosok egészen égőáldozatait és a hízlalt barmok kövérét; s a tulkok,
bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm; Ha eljöttök, hogy színem előtt
megjelenjetek, ki kivánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok? Ne hozzatok többé
hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás:
bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem;
terhemre vannak, elfáradtam viselni. És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem
szemeimet előletek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom:
vérrel rakvák kezeitek. Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől
cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt cselekedni; Tanuljatok jót tenni;
törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és
özvegyek ügyét. No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek
skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok
lesznek, mint a gyapjú.
Szenteljen meg az Úr minket az ő igazságával! Az Ő igéje igazság. Gy: Ámen.

Újszövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó:
Újszövetségi olvasmány Lukács evangéliumából, a 7. fejezet 36. versétől (Lk 7,36-50)
Kéré pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék; annakokáért bemenvén a
farizeus házába, leüle enni. És ímé a városban egy asszony aki bűnös vala, mikor
megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hoza egy alabástrom szelence drága
kenetet. És megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az ő lábait,
és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkené drága kenettel.
Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, monda magában: Ez, ha próféta
volna, tudná ki és miféle asszony az, aki őt illeti: hogy bűnös. És felelvén Jézus, monda
néki: Simon, van valami mondani valóm néked. És az monda: Mester, mondjad. Egy
hitelezőnek két adósa vala: az egyik adós vala ötszáz pénzzel, a másik pedig ötvennel.
És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedé. E kettő közül
azért, mondd meg, melyik szereti őt jobban? Felelvén pedig Simon, monda: Azt
5

Az olvasmányok minden vasárnapra ki vannak jelölve. Vasárnaponként most két-két olvasmány szerepel; a
második helyen lévők arra az esetre, ha a lelkész az első helyen lévő Ó- vagy újszövetségi részt választja
textusnak, illetve azt előkészítő lekciónak.
6
Az olvasmányokat más szolgálattévő, arra alkalmas és felkészített presbiter illetve gyülekezeti tag is
olvashatja.
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gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus monda néki: Igazán ítéltél. És
az asszonyhoz fordulván, monda Simonnak: Látod-é ez asszonyt? Bejövék a te
házadba, az én lábaimnak vizet nem adál: ez pedig könnyeivel öntözé az én lábaimat,
és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókolál: ez pedig az időtől fogva, hogy
bejöttem, nem szünt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem
kented: ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Minekokáért mondom
néked: Néki sok bűne bocsáttatott meg; mert igen szeretett; akinek pedig kevés
bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És monda annak: Megbocsáttattak néked a te
bűneid. És akik együtt ülének vele az asztalnál, kezdék magukban mondani: Ki ez,
hogy a bűnöket is megbocsátja? Monda pedig az asszonynak: A te hited megtartott
téged. Eredj el békességgel!
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gy: Ámen
más olvasmányok:

Ószövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó:
Isten igéje Ezékiel könyvéből, a 36. fejezet 23. versétől (Ez 36,23-38)
És megszentelem az én nagy nevemet, mely megfertéztetett a pogányok között,
melyet ti fertéztettetek meg köztök; és megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr,
ezt mondja az Úr Isten, mikor megszentelem magamat rajtatok az ő szemök láttára.
És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden
tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre. És hintek reátok tiszta vizet, hogy
megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak
titeket. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet
testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt
cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet
megőrizzétek és betöltsétek. És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és
lesztek nékem népem s én leszek néktek Istenetek. És megtartalak titeket minden
tisztátalanságotoktól, és előhívom a gabonát és megsokasítom azt, és nem adok
reátok éhséget. És megsokasítom a fa gyümölcsét és a mező termését, hogy többé ne
viseljétek az éhségnek gyalázatját a pogányok között. És megemlékeztek a ti gonosz
útaitokról és cselekedeteitekről, melyek nem voltak jók, és megútáljátok ti magatokat
vétkeitek és útálatosságaitok miatt. Nem ti érettetek cselekszem, ezt mondja az Úr
Isten, tudtotokra legyen! Piruljatok és szégyenüljetek meg útaitok miatt, Izráel háza!
Ezt mondja az Úr Isten: Azon a napon, melyen megtisztítlak titeket minden
vétketektől, azt cselekszem, hogy lakják a városokat, és a romok megépíttetnek. És az
elpusztult földet mívelik, ahelyett, hogy pusztán hevert minden átmenő szeme láttára;
És ezek mondják: Ez a föld, ez az elpusztult, olyanná lett, mint az Éden kertje, és a
rommá lett s elpusztult s lerontott városokat megerősítve lakják. És megtudják a
pogányok, akik körülöttetek megmaradtak, hogy én, az Úr építettem meg a
lerontottakat s plántáltam be a pusztaságot. Én, az Úr mondtam és megcselekedtem.
Így szól az Úr Isten: Még arra nézve is kérni hagyom magamat Izráel házának, hogy

28

cselekedjem ő velök: Megsokasítom őket, mint a nyájat, emberekkel. Mint az
áldozatra szentelt juhok, mint a Jeruzsálem juhai az ő ünnepein, így lesznek a rommá
lett városok teljesek emberek nyájával; és megtudják, hogy én vagyok az Úr.
Szenteljen meg az Úr minket az ő igazságával! Az Ő igéje igazság. Gy: Ámen.

Újszövetségi Olvasmány
L vagy Felolvasó:
Újszövetségi olvasmány Lukács evangéliumából, a 7. fejezet 11. versétől (Lk 7,11-16)
És lőn másnap, hogy méne Nain nevű városba; és az ő tanítványai sokan menének ő
vele, és nagy sokaság. Mikor pedig a város kapujához közelített, ímé egy halottat
hoznak vala ki, egyetlen egy fiát az anyjának, és az özvegy asszony vala; és a városból
nagy sokaság volt ő vele. És látván őt az Úr, megkönyörüle rajta, és monda néki: Ne
sírj. És oda menvén, illeté a koporsót; a vivők pedig megállának. És monda: Ifjú, néked
mondom, kelj föl! És felüle a megholt, és kezde szólni; és adá őt az ő anyjának. És
elfogá mind azokat a félelem, és dicsőíték az Istent, mondván: Nagy próféta támadt
mi köztünk; és: Az Isten megtekintette az ő népét.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gy: Ámen

Válasz az igére (gyülekezeti ének, itt lehet hosszabb hangszeres bevezetővel, illetve
alternatim kórustétellel; követheti kórusmű vagy más zenei tétel is)
220 Bocsásd meg, Úr Isten

HIRDETETT IGE – a szószékről
Lekció7
L: Isten igéjét olvasom…

Imádság8
Készülés az igehirdetésre (gyülekezeti ének)
240,4-5 Ó mennybéli Isten, te vagy én reménységem

Textus
Igehirdetés
Válasz az igehirdetésre (gyülekezeti ének, kórustétel, elcsendesítő orgonadarab, vagy más
zenei tétel)
L: Feleljünk a hallott igére a …. ének … versével9
7

Ez, a szorosabb értelemben vett lekció, amely a textushoz kapcsolódik.
Fontos része az igét megvilágosító Szentlélekért való könyörgés. Az imádság zárásaként ajánlott szöveg:
„Szentlélek Úr Isten, szállj le mireánk, világosítsd meg szívünket és elménket és tedd élővé és hatóvá bennünk a
Te igédet. Ámen.” vagy
„Hívunk Téged, Szentlélek Úr Isten, légy most is közöttünk, munkálkodj bennünk, az igét tedd élővé és hatóvá a
Te szolgádnak ajkán és a mi életünkben.”
8

29
lelkipásztor lejön a szószékről

IMÁDSÁGOS RÉSZ - az úrasztalától vagy az olvasópulttól
Imádság (fontos része a másokért mondott közbenjáró könyörgés) 10
Csendes ima
Az istentisztelet a böjt 1. vasárnapjánál leírt rend szerint folytatódik,
A – úrvacsorás, vagy
B – nem úrvacsorás
változat szerint.

9

Igehirdetéshez kapcsolódó énekválasztás alapján.
Közbenjáró imádságaink jó, ha kiterjednek a szűkebb és a legbővebb közösségre (a gyülekezettől az egész
embervilágig), emberekre és ügyekre, szenvedőkre, új útra készülőkre és felelősséget hordozókra egyaránt.
10
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Böjt 5. vasárnapjának istentiszteleti rendje
ELŐKÉSZÜLET
a templom előkészítése, díszítése, az úrvacsorai jegyek előkészítése
imaközösség, a kórus felkészülése, gyülekezet énektanítás
harangozás a gyülekezet rendje szerint
gyülekezet tájékoztatása, esetlegesen hirdetések1
lelkipásztor(ok), presbiterek, szolgálattevők bejövetele

Preludium (orgonajáték, egyéb hangszeres zene, gyülekezeti ének, vagy kórustétel)

ISTEN SZÍNE ELÉ ÁLLÁS (CORAM DEO) – az úrasztalától vagy olvasópulttól
Apostoli köszöntés
L: „Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánkról és az Úr Jézus Krisztustól.”
(Róm 1,7)

Igei vótum
L: Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és
tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, És ezért
új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök
váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét. (Zsid 9,11,15)
Gy: Ámen.

Isten magasztalása2 (gyülekezeti ének; lehet rövid, orgona nélkül, de lehet több
versszakos, kísérettel)
86,1-2 (dall 77) Hajtsd hozzám, Uram, füledet3

Isten akarata (az Ige mint törvény)
L: Isten rendelése, ahogy azt a Galatákhoz írt levélben, az 5. fejezet 19. versétől
olvassuk (Gal 5,19-21)
A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság,
tisztátalanság,
bujálkodás.
Bálványimádás,
varázslás,
ellenségeskedések,
1

Helyi szokástól függően lehet a hirdetés itt vagy az istentisztelet végén.
A böjti liturgia több pontja is lehetőséget ad kórusmű vagy hangszeres tétel beillesztésére. Természetesen
fontos szempont, hogy az adott funkcióhoz kötődő témájú, odaillő hangvételű tétel hangozzék el és az
istentisztelet folyamatát ne törje meg hosszas előkészület, vonulás, hangolás. Általában nem kívánatos itt az
elhangzó mű, még kevésbé az előadók bekonferálása. (Ez adott esetben éneklapon szerepelhet vagy a
hirdetések keretén belül hangozhat el.)
3
A gyülekezeti énekek bemondására a lehető legegyszerűbb módot javasoljuk, mely a helyi lehetőségektől
függően többféle lehet. A legjobb, ha a kitett énekszám alapján a gyülekezeti tagok előre kikeresik az éneket,
legkésőbb, amikor a kántor az előjátékot kezdi. (Ebben az esetben a kántor-énekvezérnek is előbb kell készen
állnia.) Szóba jöhet az is, hogy az éneket a kántor jelenti be, hiszen az nem feltétlenül lelkészi feladat. Ha
mindenképpen bejelentésre van szükség, akkor ez a lehető legegyszerűbb és legrövidebb legyen.
2
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versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések,
irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről
előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket
cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

Bűnvallás
L: Jöjjetek, tegyünk vallást bűneinkről a szent és kegyelmes Isten színe előtt:
Irgalmas Istenünk! Megvalljuk neked, hogy a bűn megrontotta szívünket,
kapcsolatainkat és közösségeinket. Sok régi és új vétek terhét hordozzuk. Hozzád
jövünk, kérünk, segíts rajtunk. Győzd le bennünk a gonosz hatalmát, és add, hogy jó
gyümölcsöt teremjen életünk. Krisztusért kérünk, hallgass meg! Ámen.

Kegyelemhirdetés
A Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség,
szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testet
megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha Lélek szerint élünk, Lélek
szerint is járjunk. (Gal 5, 20,22-25)

Hálaadás a kegyelemért (lehetőleg hangszer nélküli ének, melyet bemondás nélkül kezd el kórus
vagy előénekes, a második sorban csatlakozik hozzá a gyülekezet)

(5) Azért téged, Uram, én
felmagasztallak,
É: (4)Ve-lem, én szent Atyám, nagy-sok jó-kat tet- tél,

Gy: Mert én- né-kem mennyből ő-ri- zőt kül-döt-tél,

Én el- len- sé- gim-től en-gem megmentet-tél

Te dicsőségedben hatalmasnak
mondlak,
Mind e világ előtt irgalmasnak
vallak;
És jóakarómnak én tégedet
hívlak.
256,4-5

És az én szí- vem-ben ö- rö-möt szerzettél.

KERESZTELÉS (lehetőség)
a szereztetési igéket követően énekelhető keresztelési énekvers,
a végén pedig megáldó ének helyi szokás szerint
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OLVASOTT IGE – úrasztalától vagy olvasópulttól4
Ószövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó:5
Isten igéje Mózes 1. könyvéből, a 22. fejezet 1. versétől (1Móz 22,1-19)
És lőn ezeknek utána, az Isten megkisérté Ábrahámot, és monda néki: Ábrahám! S az
felele: Ímhol vagyok. És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, akit
szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a
hegyek közül egyen, amelyet mondándok néked. Felkele azért Ábrahám jó reggel, és
megnyergelé az ő szamarát, és maga mellé vevé két szolgáját, és az ő fiát Izsákot, és
fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkele és elindula a helyre, melyet néki az
Isten mondott vala.
Harmadnapon felemelé az ő szemeit Ábrahám, és látá a helyet messziről. És
monda Ábrahám az ő szolgáinak: Maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a
gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Vevé azért
Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltevé az ő fiára Izsákra, ő maga pedig
kezébe vevé a tüzet, és a kést, és mennek vala ketten együtt. És szóla Izsák
Ábrahámhoz az ő atyjához, és monda: Atyám! Az pedig monda: Ímhol vagyok, fiam.
És monda Izsák: Ímhol van a tűz és a fa; de hol van az égő áldozatra való bárány? És
monda Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam;
és mennek vala ketten együtt.
Hogy pedig eljutának arra a helyre, melyet Isten néki mondott vala, megépíté
ott Ábrahám az oltárt, és reá raká a fát, és megkötözé Izsákot az ő fiát, és feltevé az
oltárra, a fa-rakás tetejére. És kinyújtá Ábrahám az ő kezét és vevé a kést, hogy
levágja az ő fiát. Akkor kiálta néki az Úrnak Angyala az égből, és monda: Ábrahám!
Ábrahám! Ő pedig felele: Ímhol vagyok. És monda: Ne nyujtsd ki a te kezedet a
gyermekre, és ne bántsd őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem
kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én érettem.
És felemelé Ábrahám az ő szemeit, és látá hogy ímé háta megett egy kos
akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám, és elhozá a
kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett. És nevezé Ábrahám annak a
helynek nevét Jehova-jire-nek. Azért mondják ma is: Az Úr hegyén a gondviselés. És
kiálta az Úrnak Angyala Ábrahámnak másodszor is az égből. És monda: Én magamra
esküszöm azt mondja az Úr: mivelhogy e dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te
fiadnak, a te egyetlenegyednek: Hogy megáldván megáldalak tégedet, és bőségesen
megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger
4

Az olvasmányok minden vasárnapra ki vannak jelölve. Vasárnaponként most két-két olvasmány szerepel; a
második helyen lévők arra az esetre, ha a lelkész az első helyen lévő Ó- vagy újszövetségi részt választja
textusnak, illetve azt előkészítő lekciónak.
5
Az olvasmányokat más szolgálattévő, arra alkalmas és felkészített presbiter illetve gyülekezeti tag is
olvashatja.
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partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. És
megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az
én beszédemnek. Megtére azért Ábrahám az ő szolgáihoz, és felkelének és együtt
elmenének Beérsebába, mert lakozék Ábrahám Beérsebában.
Szenteljen meg az Úr minket az ő igazságával! Az Ő igéje igazság. Gy: Ámen.

Újszövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó:
Újszövetségi olvasmány Márk evangéliumából, a 10. fejezet 32. versétől
(Mk 10,32-34)
Útban valának pedig Jeruzsálembe menve fel; és előttök megy vala Jézus, ők pedig
álmélkodának, és követvén őt, félnek vala. És ő a tizenkettőt ismét maga mellé vévén,
kezde nékik szólni azokról a dolgokról, amik majd vele történnek, Mondván: Ímé,
felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a főpapoknak és az
írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt, és a pogányok kezébe adják őt; És
megcsúfolják őt, és megostorozzák őt, és megköpdösik őt, és megölik őt; de
harmadnapon feltámad.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gy: Ámen
más olvasmányok:

Ószövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó:
Isten igéje Mózes 3. könyvéből, 19. fejezet 1. versétől (3Móz 19,1-2.11-18)
Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván: Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és
mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.
Ne orozzatok, se ne hazudjatok és senki meg ne csalja az ő felebarátját. És ne
esküdjetek hamisan az én nevemre, mert megfertőzteted a te Istenednek nevét. Én
vagyok az Úr. A te felebarátodat ne zsarold, se ki ne rabold. A napszámos bére ne
maradjon nálad reggelig. Siketet ne szidalmazz, és vak elé gáncsot ne vess; hanem félj
a te Istenedtől. Én vagyok az Úr.
Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben; ne nézd a szegénynek
személyét, se a hatalmas személyét ne becsüld; igazságosan ítélj a te felebarátodnak.
Ne járj rágalmazóként a te néped között; ne támadj fel a te felebarátodnak vére ellen.
Én vagyok az Úr. Ne gyűlöld a te atyádfiát szívedben; fedd meg a te felebarátodat
nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét. Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts
a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.
Szenteljen meg az Úr minket az ő igazságával! Az Ő igéje igazság. Gy: Ámen.
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Újszövetségi Olvasmány
L vagy Felolvasó:
Újszövetségi olvasmány János evangéliumából, a 7. fejezet 1. versétől (Jn 7,1-13)
És ezek után Galileában jár vala Jézus; mert nem akar vala Júdeában járni, mivelhogy
azon igyekezének a Júdeabeliek, hogy őt megöljék. Közel vala pedig a zsidók ünnepe,
a sátoros ünnep. Mondának azért néki az ő atyjafiai: Menj el innen, és térj Júdeába,
hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem
cselekszik titkon semmit, aki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel,
mutasd meg magadat a világnak. Mert az ő atyjafiai sem hívének benne. Monda
azért nékik Jézus: Az én időm még nincs itt; a ti időtök pedig mindig készen van.
Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl; mert én bizonyságot teszek felőle,
hogy az ő cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel erre az ünnepre: én még nem
megyek fel erre az ünnepre; mert az én időm még nem tölt be. Ezeket mondván pedig
nékik, marada Galileában.
Amint pedig felmenének az ő atyjafiai, akkor ő is felméne az ünnepre, nem
nyilvánosan, hanem mintegy titkon. A zsidók azért keresik vala őt az ünnepen, és
mondának: Hol van ő? És a sokaságban nagy zúgás vala ő miatta. Némelyek azt
mondják vala, hogy jó ember; mások pedig azt mondják vala: Nem, hanem a népnek
hitetője. Mindamellett senki sem beszélt vala nyíltan ő felőle a zsidóktól való félelem
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gy: Ámen

Válasz az igére (gyülekezeti ének, itt lehet hosszabb hangszeres bevezetővel, illetve
alternatim kórustétellel; követheti kórusmű vagy más zenei tétel is)
336 (javasolt dall. 233) Dicsérd lelkem Istenedet

HIRDETETT IGE – a szószékről
Lekció6
L: Isten igéjét olvasom…

Imádság7
Készülés az igehirdetésre (gyülekezeti ének)
295 Jézusom, ki árva lelkem

Textus
Igehirdetés

6

Ez, a szorosabb értelemben vett lekció, amely a textushoz kapcsolódik.
Fontos része az igét megvilágosító Szentlélekért való könyörgés. Az imádság zárásaként ajánlott szöveg:
„Szentlélek Úr Isten, szállj le mireánk, világosítsd meg szívünket és elménket és tedd élővé és hatóvá bennünk a
Te igédet. Ámen.” vagy
„Hívunk Téged, Szentlélek Úr Isten, légy most is közöttünk, munkálkodj bennünk, az igét tedd élővé és hatóvá a
Te szolgádnak ajkán és a mi életünkben.”
7
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Válasz az igehirdetésre (gyülekezeti ének, kórustétel, elcsendesítő orgonadarab, vagy más
zenei tétel)
L: Feleljünk a hallott igére a …. ének … versével8
lelkipásztor lejön a szószékről

IMÁDSÁGOS RÉSZ - az úrasztalától vagy az olvasópulttól
Imádság (fontos része a másokért mondott közbenjáró könyörgés) 9
Csendes ima
Az istentisztelet a böjt 1. vasárnapjánál leírt rend szerint folytatódik,
A – úrvacsorás, vagy
B – úrvacsoravétel nélküli
változat szerint.

8

Igehirdetéshez kapcsolódó énekválasztás alapján.
Közbenjáró imádságaink jó, ha kiterjednek a szűkebb és a legbővebb közösségre (a gyülekezettől az egész
embervilágig), emberekre és ügyekre, szenvedőkre, új útra készülőkre és felelősséget hordozókra egyaránt.
9
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Böjt 6. vasárnapja - Virágvasárnap
istentiszteleti rendje
ELŐKÉSZÜLET
a templom előkészítése, díszítése, az úrvacsorai jegyek előkészítése
imaközösség, a kórus felkészülése, gyülekezet énektanítás
harangozás a gyülekezet rendje szerint
gyülekezet tájékoztatása, esetlegesen hirdetések1
lelkipásztor(ok), presbiterek, szolgálattevők bejövetele

Preludium (orgonajáték, egyéb hangszeres zene, gyülekezeti ének, vagy kórustétel)

ISTEN SZÍNE ELÉ ÁLLÁS (CORAM DEO) – az úrasztalától vagy olvasópulttól
Apostoli köszöntés
L: „Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánkról és az Úr Jézus Krisztustól.”
(Róm 1,7)

Igei vótum
L: Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő
szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. (Mk 10,45)
Gy: Ámen.

Isten magasztalása2 (gyülekezeti ének; lehet rövid, orgona nélkül, de lehet több
versszakos, kísérettel)
331,1 (dall 32) A nagy Király jön 3

Isten akarata (az Ige mint törvény)
L: Isten rendelése, ahogy azt a 93. zsoltárban olvassuk
Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel; felöltözött az Úr: hatalmat övezett magára;
megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked eleitől
kezdve; öröktől fogva vagy te! A folyóvizek Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek
1

Helyi szokástól függően lehet a hirdetés itt vagy az istentisztelet végén.
A böjti liturgia több pontja is lehetőséget ad kórusmű vagy hangszeres tétel beillesztésére. Természetesen
fontos szempont, hogy az adott funkcióhoz kötődő témájú, odaillő hangvételű tétel hangozzék el és az
istentisztelet folyamatát ne törje meg hosszas előkészület, vonulás, hangolás. Általában nem kívánatos itt az
elhangzó mű, még kevésbé az előadók bekonferálása. (Ez adott esetben éneklapon szerepelhet vagy a
hirdetések keretén belül hangozhat el.)
3
A gyülekezeti énekek bemondására a lehető legegyszerűbb módot javasoljuk, mely a helyi lehetőségektől
függően többféle lehet. A legjobb, ha a kitett énekszám alapján a gyülekezeti tagok előre kikeresik az éneket,
legkésőbb, amikor a kántor az előjátékot kezdi. (Ebben az esetben a kántor-énekvezérnek is előbb kell készen
állnia.) Szóba jöhet az is, hogy az éneket a kántor jelenti be, hiszen az nem feltétlenül lelkészi feladat. Ha
mindenképpen bejelentésre van szükség, akkor ez a lehető legegyszerűbb és legrövidebb legyen.
2
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hullámokat hánynak; A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál
felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat
illeti Uram szentség, napok hosszáig!

Bűnvallás
L: Jöjjetek, tegyünk vallást bűneinkről a szent és kegyelmes Isten színe előtt:
Békesség Fejedelme! Látjuk hatalmadat és dicsőségedet, de sokszor mégsem
engedünk neked. Kérünk, bocsásd meg, hogy a mi életünkben is „zúgnak a folyamok”.
A bűn lármája, romboló ereje bennünk és közöttünk van. Virágvasárnapon mi is
hozsannával várunk: segíts meg, végy uralmat szívünkben Krisztusunk, Királyunk!
Ámen.

Kegyelemhirdetés
Énekelj Sionnak leánya, harsogj Izráel, örvendj és teljes szívvel vígadj Jeruzsálem
leánya! Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet; Izráel királya,
az Úr, közötted van, nem látsz többé gonoszt!

Hálaadás a kegyelemért (lehetőleg hangszer nélküli ének, melyet bemondás nélkül kezd el kórus
vagy előénekes, a második sorban csatlakozik hozzá a gyülekezet)

(5) Azért téged, Uram, én
felmagasztallak,
É: (4)Ve-lem, én szent Atyám, nagy-sok jó-kat tet- tél,

Gy: Mert én- né-kem mennyből ő-ri- zőt kül-döt-tél,

Én el- len- sé- gim-től en-gem megmentet-tél

Te dicsőségedben hatalmasnak
mondlak,
Mind e világ előtt irgalmasnak
vallak;
És jóakarómnak én tégedet
hívlak.
256,4-5

És az én szí- vem-ben ö- rö-möt szerzettél.

KERESZTELÉS (lehetőség)
a szereztetési igéket követően énekelhető keresztelési énekvers,
a végén pedig megáldó ének helyi szokás szerint
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OLVASOTT IGE – úrasztalától vagy olvasópulttól4
Ószövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó:5
Isten igéje a 118. zsoltár 19. versétől (Zsolt 118,19-26)
Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon és dicsérjem az
Urat! Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon. Magasztallak téged, hogy
meghallgattál, és szabadításomul lettél! A kő amelyet az építők megvetettek,
szegeletkővé lett! Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt! Ez a nap az,
amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen! Oh Uram, segíts most; oh
Uram, adj most jó előmenetelt! Áldott, aki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, akik
az Úr házából valók vagytok!
Szenteljen meg az Úr minket az ő igazságával! Az Ő igéje igazság. Gy: Ámen.

Újszövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó:
Újszövetségi olvasmány a Filippibeliekhez írt levél 2. fejezetének 5. versétől (Fil 2,5-11)
Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, Aki,
mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel
egyenlő, Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez
hasonlóvá lévén; És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát,
engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Annakokáért az Isten is
felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való; Hogy a
Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És
minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gy: Ámen
más olvasmányok:

Ószövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó:
Isten igéje Zakariás könyvéből, a 9. fejezet 9. versétől (Zak 9,9-12)
Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te
királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak
vemhén. És kivesztem a szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kivesztem a harci
kézívet is, és békességet hirdet a pogányoknak; és uralkodik tengertől tengerig, és a
4

Az olvasmányok minden vasárnapra ki vannak jelölve. Vasárnaponként most két-két olvasmány szerepel; a
második helyen lévők arra az esetre, ha a lelkész az első helyen lévő Ó- vagy újszövetségi részt választja
textusnak, illetve azt előkészítő lekciónak.
5
Az olvasmányokat más szolgálattévő, arra alkalmas és felkészített presbiter illetve gyülekezeti tag is
olvashatja.
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folyamtól a föld határáig. Sőt a veled való szövetségnek véréért a te foglyaidat is
kibocsátom a kútból, amelyben nincs víz. Térjetek vissza az erősséghez, reménységnek
foglyai! Ma is azt hirdetem néktek: kétszeresen megfizetek néked!
Szenteljen meg az Úr minket az ő igazságával! Az Ő igéje igazság. Gy: Ámen.

Újszövetségi Olvasmány
L vagy Felolvasó:
Újszövetségi olvasmány a Rómabeliekhez írt levélből, az 5. fejezet 1. versétől
(Rm 5,1-10)
Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus
által, Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és
dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nemcsak pedig, hanem
dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz,
A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, A reménység
pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a
Szent Lélek által, ki adatott nékünk. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a
maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a
jóért talán csak meg merne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét
abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.
Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a
harag ellen ő általa. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő
Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána
megbékéltünk vele.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gy: Ámen

Válasz az igére (gyülekezeti ének, itt lehet hosszabb hangszeres bevezetővel, illetve
alternatim kórustétellel; követheti kórusmű vagy más zenei tétel is)
330 Örvendezzen már e világ

HIRDETETT IGE – a szószékről
Lekció6
L: Isten igéjét olvasom…

Imádság7
Készülés az igehirdetésre (gyülekezeti ének)
287,1-2 (dall 372) Járuljunk mi az Istennek szent Fiához
6

Ez, a szorosabb értelemben vett lekció, amely a textushoz kapcsolódik.
Fontos része az igét megvilágosító Szentlélekért való könyörgés. Az imádság zárásaként ajánlott szöveg:
„Szentlélek Úr Isten, szállj le mireánk, világosítsd meg szívünket és elménket és tedd élővé és hatóvá bennünk a
Te igédet. Ámen.” vagy
„Hívunk Téged, Szentlélek Úr Isten, légy most is közöttünk, munkálkodj bennünk, az igét tedd élővé és hatóvá a
Te szolgádnak ajkán és a mi életünkben.”
7
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Textus
Igehirdetés
Válasz az igehirdetésre (gyülekezeti ének, kórustétel, elcsendesítő orgonadarab, vagy más
zenei tétel)
L: Feleljünk a hallott igére a …. ének … versével8
lelkipásztor lejön a szószékről

IMÁDSÁGOS RÉSZ - az úrasztalától vagy az olvasópulttól
Imádság (fontos része a másokért mondott közbenjáró könyörgés) 9
Csendes ima
Az istentisztelet a böjt 1. vasárnapjánál leírt rend szerint folytatódik,
A – úrvacsorás, vagy
B – úrvacsoravétel nélküli
változat szerint.

8

Igehirdetéshez kapcsolódó énekválasztás alapján.
Közbenjáró imádságaink jó, ha kiterjednek a szűkebb és a legbővebb közösségre (a gyülekezettől az egész
embervilágig), emberekre és ügyekre, szenvedőkre, új útra készülőkre és felelősséget hordozókra egyaránt.
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