Böjti istentiszteleti rend
A GK Liturgiai és Himnológiai Bizottsága ajánlásával
2017. március 5. – április 14.
ELŐKÉSZÜLET
a templom előkészítése, díszítése, az úrvacsorai jegyek előkészítése
imaközösség, a kórus felkészülése, gyülekezeti énektanítás
harangozás a gyülekezet rendje szerint
gyülekezet tájékoztatása, hirdetések
lelkipásztor(ok), presbiterek, szolgálattevők bejövetele

Preludium - orgonajáték, egyéb hangszeres zene, kórustétel vagy gyülekező ének
BEVEZETŐ RÉSZ – az úrasztalától vagy olvasópulttól
Köszöntés, fohász (helyi szokás szerint)
L: „Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.”
(vagy/és)

„A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és földet”
Igei vótum L:
1. vasárnap: Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom
onnan, és megdicsőítem őt. (Zsolt 91,15)
2. vasárnap: Az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a
haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. (Zsolt 33,18-19)
3. vasárnap: Ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most,
amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket. (Zsolt 95,7)
4. vasárnap: Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal,
csordultig van poharam. (Zsolt 23,5)
5. vasárnap: Bízzál, Izráel, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud
váltani. Meg is váltja Izráelt minden bűnéből. (Zsolt 130,7-8)
Virágvasárnap: Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Áldott, aki az Úr nevében jön!
(Zsolt 118,23,26a)
Nagypéntek: Átlyukasztották kezemet, lábamat. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot
vetnek. Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre! (Zsolt 22,17b-20)
Gy: Ámen.
Kezdőének (a gyülekezet válasza)
1. vasárnap: Aki a felséges Úrnak Lakozik oltalmában (RÉ 91,1,5 = MRÉ 91,1,3)
2. vasárnap: Őbenne azért a mi szívünk Igen örvendez szüntelen (RÉ 33,11=MRÉ 33,7)
3. vasárnap: Övé a tenger, amelyet Erős kezével teremtett (RÉ=MRÉ 95,3-4)
4. vasárnap: Az Úr énnékem őriző pásztorom (RÉ=MRÉ 23,1)
5. vasárnap: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RÉ 240,1,4 = MRÉ 402,1,4)
Virágvasárnap: Áldott, aki az Úr nevében Eljöve nagy dicsőséggel! (RÉ 118,13 = MRÉ
118,6) vagy 331,1 A nagy Király jő (RÉ 331,1 = MRÉ 121,1)
Nagypéntek: Én Istenem, én erős Istenem! Miért hagyál el ennyire engem? (RÉ=MRÉ 22,1)
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1. vasárnap BETÉTLAPJA
ISTEN SZÍNE ELÉ ÁLLÁS (CORAM DEO) – az úrasztalától vagy olvasópulttól
Isten akarata L: Szeretett testvéreim! Isten színe előtt állva figyeljünk az ő szavára, ahogyan
Ézsaiás könyvéből szól hozzánk
Ezt mondja az Úr: Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott
bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz
minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha
mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. (Ézs 58,6-7)
Bűnvallás (Ahol ismerős, a kálvini bűnvalló imádság is mondható.)
L: Tegyünk vallást bűneinkről!
Urunk, bocsánatodért esedezünk. Annyi kegyelmet kaptunk tőled, s mi mégsem tudunk
egymásnak megbocsátani. Szeretünk uralkodni, szeretjük akaratunkat ráerőltetni a másikra,
és nem élünk az irgalmasság alkalmaival. E böjt kezdetén kérünk, tégy késszé az elengedésre,
kötelek leoldására és a testvér szükségeinek meglátására. Jézus Krisztus, a te szent Fiad
érdeméért kérünk most mindannyian:
Gy: Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet!
Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem! Ámen.
Kegyelemhirdetés (A Jn 3,16 szerint is mondható)
L: A kegyelem Istene így szól hozzánk igéjében:
…eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár
előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz,
ezt mondja: Itt vagyok! (Ézs 58,8-9)
Hálaadás a kegyelemért (RÉ 256,4,5 = MRÉ 342,4-5)
(lehetőleg hangszer nélküli ének, melyet bemondás nélkül kezd el kórus vagy előénekes, kórus vagy előénekes, a
második sorban csatlakozik hozzá a gyülekezet)

Azért téged, Uram, én
felmagasztallak,
É:

Ve-lem, én szent Atyám, nagy-sok jó-kat tet- tél,
Te dicsőségedben hatalmasnak
mondlak,

Gy: Mert én- né-kem mennyből ő- ri- zőt kül-döt-tél,
Mind e világ előtt irgalmasnak
vallak;
Én el- len- sé- gim-től en-gem megmentet-tél
És jóakarómnak én tégedet
hívlak.
És az én szí- vem-ben ö- rö-möt szerzettél.
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2. vasárnap BETÉTLAPJA
ISTEN SZÍNE ELÉ ÁLLÁS (CORAM DEO) – az úrasztalától vagy olvasópulttól
Isten akarata L: Szeretett testvéreim! Isten színe előtt állva figyeljünk az ő szavára, ahogyan
Máté evangéliumából szól hozzánk
Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat,
hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor
pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az
emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik,
megfizet neked.” (Mt 6,16-18)
Bűnvallás (Ahol ismerős, a kálvini bűnvalló imádság is mondható.)
L: Tegyünk vallást bűneinkről!
Mennyei Atyánk, megvalljuk előtted hamisságainkat, és letesszük színed elé képmutatásunk
bűnét. Kérünk, állíts helyre minket! E böjt idején imádkozunk tiszta tekintetért, romlatlan
hitért és őszinte kegyességért. Jézus Krisztus, a te szent Fiad érdeméért kérünk most
mindannyian:
Gy: Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet!
Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem! Ámen.
Kegyelemhirdetés (A Jn 3,16 szerint is mondható)
L: A kegyelem Istene így szól hozzánk igéjében:
Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva! Szíveteket szaggassátok meg,
ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! Mert kegyelmes és irgalmas ő,
türelme hosszú, szeretete nagy… (Jóel 2,12-13)
Hálaadás a kegyelemért (RÉ 256,4,5 = MRÉ 342,4-5)
(lehetőleg hangszer nélküli ének, melyet bemondás nélkül kezd el kórus vagy előénekes, kórus vagy előénekes, a
második sorban csatlakozik hozzá a gyülekezet)

Azért téged, Uram, én
felmagasztallak,
É:

Ve-lem, én szent Atyám, nagy-sok jó-kat tet- tél,
Te dicsőségedben hatalmasnak
mondlak,

Gy: Mert én- né-kem mennyből ő- ri- zőt kül-döt-tél,
Mind e világ előtt irgalmasnak
vallak;
Én el- len- sé- gim-től en-gem megmentet-tél
És jóakarómnak én tégedet
hívlak.
És az én szí- vem-ben ö- rö-möt szerzettél.
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3. vasárnap BETÉTLAPJA
ISTEN SZÍNE ELÉ ÁLLÁS (CORAM DEO) – az úrasztalától vagy olvasópulttól
Isten akarata L: Szeretett testvéreim! Isten színe előtt állva figyeljünk az ő szavára, ahogyan
a Rómabeliekhez írt levélből szól hozzánk
Akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival. A
test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése
ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát
alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. (Róm 8,5-8)
Bűnvallás (Ahol ismerős, a kálvini bűnvalló imádság is mondható.)
L: Tegyünk vallást bűneinkről!
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! Jézus Krisztus, a te szent Fiad érdeméért kérünk most mindannyian:
Gy: Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet!
Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem! Ámen.
Kegyelemhirdetés (A Jn 3,16 szerint is mondható)
L: A kegyelem Istene így szól hozzánk igéjében:
Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! (Ézs 41,10) A kegyelem
idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem
ideje! Íme, most van az üdvösség napja! (2Kor 6,2))
Hálaadás a kegyelemért (RÉ 256,4,5 = MRÉ 342,4-5)
(lehetőleg hangszer nélküli ének, melyet bemondás nélkül kezd el kórus vagy előénekes, kórus vagy előénekes, a
második sorban csatlakozik hozzá a gyülekezet)

Azért téged, Uram, én
felmagasztallak,
É:

Ve-lem, én szent Atyám, nagy-sok jó-kat tet- tél,
Te dicsőségedben hatalmasnak
mondlak,

Gy: Mert én- né-kem mennyből ő- ri- zőt kül-döt-tél,
Mind e világ előtt irgalmasnak
vallak;
Én el- len- sé- gim-től en-gem megmentet-tél
És jóakarómnak én tégedet
hívlak.
És az én szí- vem-ben ö- rö-möt szerzettél.
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4. vasárnap BETÉTLAPJA
ISTEN SZÍNE ELÉ ÁLLÁS (CORAM DEO) – az úrasztalától vagy olvasópulttól
Isten akarata L: Szeretett testvéreim! Isten színe előtt állva figyeljünk az ő szavára, ahogyan
a Korinthusi első levélből szól hozzánk
A hátra lévő idő rövidre szabott. Ezután pedig azok is, akiknek van hitvesük, úgy éljenek,
mintha nem volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem
örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az az övék, és akik a világ javaival
élnek, mintha nem élnének vele, mert e világ ábrázata elmúlik. (1Kor 7,29-31)
Bűnvallás (Ahol ismerős, a kálvini bűnvalló imádság is mondható.)
L: Tegyünk vallást bűneinkről!
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! Jézus Krisztus, a te
szent Fiad érdeméért kérünk most mindannyian:
Gy: Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet!
Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem! Ámen.
Kegyelemhirdetés (A Jn 3,16 szerint is mondható)
L: A kegyelem Istene így szól hozzánk igéjében:
Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők
megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet… Boldogok a tiszta szívűek,
mert ők meglátják az Istent. (Mt 5,3-5.8)
Hálaadás a kegyelemért (RÉ 256,4,5 = MRÉ 342,4-5)
(lehetőleg hangszer nélküli ének, melyet bemondás nélkül kezd el kórus vagy előénekes, kórus vagy előénekes, a
második sorban csatlakozik hozzá a gyülekezet)

Azért téged, Uram, én
felmagasztallak,
É:

Ve-lem, én szent Atyám, nagy-sok jó-kat tet- tél,
Te dicsőségedben hatalmasnak
mondlak,

Gy: Mert én- né-kem mennyből ő- ri- zőt kül-döt-tél,
Mind e világ előtt irgalmasnak
vallak;
Én el- len- sé- gim-től en-gem megmentet-tél
És jóakarómnak én tégedet
hívlak.
És az én szí- vem-ben ö- rö-möt szerzettél.
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5. vasárnap BETÉTLAPJA
ISTEN SZÍNE ELÉ ÁLLÁS (CORAM DEO) – az úrasztalától vagy olvasópulttól
Isten akarata L: Szeretett testvéreim! Isten színe előtt állva figyeljünk az ő szavára, ahogyan
a Galata levélből szól hozzánk
A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság,
tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás,
féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés,
tobzódás és ezekhez hasonlók… Akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.(Gal
5,19-21)
Bűnvallás (Ahol ismerős, a kálvini bűnvalló imádság is mondható.)
L: Tegyünk vallást bűneinkről!
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. Jézus
Krisztus, a te szent Fiad érdeméért kérünk most mindannyian:
Gy: Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet!
Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem! Ámen.
Kegyelemhirdetés (A Jn 3,16 szerint is mondható)
L: A kegyelem Istene így szól hozzánk igéjében:
A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség,
önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet
megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is
a Lélek szerint. (Gal 5, 22-25)
Hálaadás a kegyelemért (RÉ 256,4,5 = MRÉ 342,4-5)
(lehetőleg hangszer nélküli ének, melyet bemondás nélkül kezd el kórus vagy előénekes, kórus vagy előénekes, a
második sorban csatlakozik hozzá a gyülekezet)

Azért téged, Uram, én
felmagasztallak,
É:

Ve-lem, én szent Atyám, nagy-sok jó-kat tet- tél,
Te dicsőségedben hatalmasnak
mondlak,

Gy: Mert én- né-kem mennyből ő- ri- zőt kül-döt-tél,
Mind e világ előtt irgalmasnak
vallak;
Én el- len- sé- gim-től en-gem megmentet-tél
És jóakarómnak én tégedet
hívlak.
És az én szí- vem-ben ö- rö-möt szerzettél.
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Virágvasárnap BETÉTLAPJA
ISTEN SZÍNE ELÉ ÁLLÁS (CORAM DEO) – az úrasztalától vagy olvasópulttól
Isten akarata L: Szeretett testvéreim! Isten színe előtt állva figyeljünk az ő szavára, ahogyan
a Zsoltárok könyvéből szól hozzánk
Uralkodik az Úr! Fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára. Szilárdan áll a
világ, nem inog. Szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Zúgnak a folyamok,
Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok. A hatalmas vizek
hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb az Úr a magasságban. Amit
megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig! (Zsolt
93)
Bűnvallás (Ahol ismerős, a kálvini bűnvalló imádság is mondható.)
L: Tegyünk vallást bűneinkről!
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, akinek érdeméért így imádkozhatunk most
mindannyian:
Gy: Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet!
Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem! Ámen.
Kegyelemhirdetés (A Jn 3,16 szerint is mondható)
L: A kegyelem Istene így szól hozzánk igéjében:
Ujjongj, Sion leánya! Kiálts örömödben Izráel! Örvendezz, vigadj teljes szívből, Jeruzsálem
leánya! Elveszi rólad az Úr az ítéletet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az Úr, Izráel
Királya, nem kell többé veszedelemtől félned. (Zof 3,14-15)
Hálaadás a kegyelemért (RÉ 256,4,5 = MRÉ 342,4-5)
(lehetőleg hangszer nélküli ének, melyet bemondás nélkül kezd el kórus vagy előénekes, kórus vagy előénekes, a
második sorban csatlakozik hozzá a gyülekezet)

Azért téged, Uram, én
felmagasztallak,
É:

Ve-lem, én szent Atyám, nagy-sok jó-kat tet- tél,
Te dicsőségedben hatalmasnak
mondlak,

Gy: Mert én- né-kem mennyből ő- ri- zőt kül-döt-tél,
Mind e világ előtt irgalmasnak
vallak;
Én el- len- sé- gim-től en-gem megmentet-tél
És jóakarómnak én tégedet
hívlak.
És az én szí- vem-ben ö- rö-möt szerzettél.
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Nagypéntek BETÉTLAPJA
ISTEN SZÍNE ELÉ ÁLLÁS (CORAM DEO) – az úrasztalától vagy olvasópulttól
Isten akarata L: Szeretett testvéreim! Isten színe előtt állva figyeljünk az ő szavára, ahogyan
Ézsaiás könyvéből szól hozzánk
Mind bűnben vannak, amint meg van írva: Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse,
nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót
tegyen, nincs egyetlen egy sem… (Róm 3,9-12)
Bűnvallás (Ahol ismerős, a kálvini bűnvalló imádság is mondható.)
L: Tegyünk vallást bűneinkről!
Mindenható Úr Isten! Add meg kérünk, hogy akik a sok nyomorúságunk és erőtlenségünk
miatt naponként megfáradunk, a te egyetlen egy Fiad érettünk való közbenjárásáért tebenned
ismét megéledhessünk. Jézus Krisztus, a te szent Fiad érdeméért kérünk most mindannyian:
Gy: Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet!
Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem! Ámen.
Kegyelemhirdetés (A Jn 3,16 szerint is mondható)
L: A kegyelem Istene így szól hozzánk igéjében:
Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak,
mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál
törvényétől. (Róm 8,1-2)
Hálaadás a kegyelemért (RÉ 256,4,5 = MRÉ 342,4-5)
(lehetőleg hangszer nélküli ének, melyet bemondás nélkül kezd el kórus vagy előénekes, kórus vagy előénekes, a
második sorban csatlakozik hozzá a gyülekezet)

Azért téged, Uram, én
felmagasztallak,
É:

Ve-lem, én szent Atyám, nagy-sok jó-kat tet- tél,
Te dicsőségedben hatalmasnak
mondlak,

Gy: Mert én- né-kem mennyből ő- ri- zőt kül-döt-tél,
Mind e világ előtt irgalmasnak
vallak;
Én el- len- sé- gim-től en-gem megmentet-tél
És jóakarómnak én tégedet
hívlak.
És az én szí- vem-ben ö- rö-möt szerzettél.
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OLVASOTT IGE – úrasztalától vagy olvasópulttól
Ószövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó: Ószövetségi olvasmány …… könyvének … fejezetéből
1. vasárnap: 1Móz 2,15-3,9
2. vasárnap: 2Móz 24,12-18
3. vasárnap: 2Móz 17,1-7
4. vasárnap: 1Sám 16,1-13
5. vasárnap: Ez 37,1-14
Virágvasárnap: Ézs 52,12-53,12
Nagypéntek: Hós 6,1-6
A lekciót követő befejező fohász:

Szenteljen meg az Úr minket az ő igazságával! Az Ő igéje igazság.
Gy: Ámen.
(Zenei tétel - elhangozhat megfelelő kórusmű vagy hangszeres tétel)
Újszövetségi olvasmány
L vagy Felolvasó: Újszövetségi olvasmány … evangéliumának (…levelének) … fejezetéből
1. vasárnap: Mt 4,1-11
2. vasárnap: Mt 17,1-9
3. vasárnap: 1Kor 10,1-13
4. vasárnap: Ef 5,8-14
5. vasárnap: Jn 11,1-4,17-44
Virágvasárnap: Mt 21,1-11
Nagypéntek: Jn 19,17-35
A lekciót követő befejező fohász:

Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán.
Gy: Ámen
Válasz az igére - gyülekezeti ének, lehet hosszabb hangszeres bevezetővel, de szerepelhet kapcsolódó
kórusmű, zenei tétel is

1. vasárnap: Vedd el, Úr Isten, rólunk haragodat (RÉ 391) vagy Tisztítsd meg szíved,
Jeruzsálem népe (MRÉ 311)
2. vasárnap: Jézus, édes emlékezet (RÉ 452, ad ib 233 dall = MRÉ 381, ad lib 311b dall)
3. vasárnap: Úr Jézus, hozzád kiáltok (RÉ 239 = MRÉ 387)
4. vasárnap: A mi szívünk csak tehozzád (RÉ 227,1-4 /5-6/ = MRÉ 373,1-4 /5-6/)
5. vasárnap: Ó, mennyeknek fényessége (RÉ 222) vagy Adj már csendességet (MRÉ 329)
Virágvasárnap: Örvendezzen már e világ (RÉ 330 = MRÉ 211)
Nagypéntek: Ó Krisztusfő, te zúzott (341,1-4 = MRÉ 221,1-4)
vagy Paradicsomnak te szép élő fája (RÉ 337 = MRÉ 223)
közben lelkipásztor felmegy a szószékre
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HIRDETETT IGE – a szószékről
Szószéki köszöntés (lehetőség)
„Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.”
Imádság (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.”)
Készülés az igehirdetésre (gyülekezeti ének)
1. vasárnap: Hallgass meg minket, nagy Úr Isten (RÉ 235,1 = MRÉ 336,1)
2. vasárnap: Mert csak te vagy a világosság (RÉ 235,2 = MRÉ 336,2)
3. vasárnap: Távoztass tőlünk hamisságot (RÉ 235,3 = MRÉ 336,3)
4. vasárnap: Jer világosság, ragyogj fel nekünk (RÉ 234,2 = MRÉ 246,2
5. vasárnap: Jézusom, ki árva lelkem megváltottad véreddel (RÉ 295 = MRÉ 385)
6. vasárnap: Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RÉ 287,1-2)
vagy Hozzád jövök, ó Mesterem (MRÉ 384,1.2 /3-5/)
Nagypéntek: Krisztus, ártatlan Bárány (RÉ 184 = MRÉ 218)
Textus
Igehirdetés
Válasz az igehirdetésre (gyülekezeti ének, kórustétel, elcsendesítő orgonadarab, vagy más zenei tétel)
közben lelkipásztor lejön a szószékről

IMÁDSÁGOS RÉSZ - az úrasztalától vagy az olvasópulttól
Imádság (Fontos része a másokért mondott közbenjáró könyörgés, melyek kiterjednek a szűkebb és a bővebb
közösségre a gyülekezettől az egész embervilágig; emberekre és ügyekre, szenvedőkre, új útra készülőkre és
felelősséget hordozókra egyaránt.)

Csendes ima
Miatyánk
A SÁKRAMENTÁLIS KÖZÖSSÉG HÁLAADÁSA – nem úrvacsorás istentiszteleten.
Ha úrvacsora is van, akkor az itt kezdődik, helyi gyakorlat szerint.
Istentiszteletünk akkor célirányos, ha a hirdetett Ige és a látható Ige együtt teremti meg a Krisztus és ember
közötti közösségélményt. … Istentiszteletünk akkor teljes, ha igehirdetés és sákramentum együtt van jelen. Ha az
istentiszteleten sákramentum kiszolgáltatása nem történik, akkor is önálló, kötött liturgiai elemnek kell jeleznie a
sákramentumok megújuló és megújító áldásaira való emlékeztetést és hálaadást. (Reformátusok a kegyelem
trónusánál Bp. 2010 18. oldal) Az alábbi ének és imádságok közvetlen követik az Úri imát, így mintegy folytatva
az imádságos részt.

L: Magasztaljuk Istent, a bennünket tápláló és vele közösségre juttató Igéért!
RÉ 501 = MRÉ 411 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.
Hitvallás - Apostoli Hitvallás vagy Nicea-Konstantinápolyi
Hálaáldozat felajánlása – ezt követheti az adakozásra való felhívás is.
L: Hálaadással emlékezünk meg arról is Istenünk, hogy minden jó adomány és
tökéletes ajándék tetőled, a világosság Atyjától száll alá. Fogadd el, amikor ezért
önmagunkat ajánljuk fel a Te dicsőséged és felebarátaink javának szolgálatára.
Hálánk jeleként felajánljuk adományainkat is egyházad javára és országod építésére.
Ámen!
BEFEJEZŐ RÉSZ – az úrasztalától vagy olvasó pulttól, úrvacsora esetén innen folytatódik
Hirdetések, Himnusz ill. 90. zsoltár 1. verse helyi szokás szerint
Isten dicsőítése - záróének (helyi szokás szerint az áldás után is lehet)
1. vasárnap: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RÉ 380,1,7-10 = MRÉ 403,1,7-10)
2. vasárnap: (nincs javaslat)
3. vasárnap: (nincs javaslat)
4. vasárnap: (nincs javaslat)
5. vasárnap: Áll a Krisztus szent keresztje (RÉ 230 = MRÉ 213)
6. vasárnap: Jézus, világ Megváltója (RÉ 342 = MRÉ 215)
Nagypéntek: Ó légy érette áldott (RÉ 341,5-7 = MRÉ 221,5-7)
vagy Királyi zászlók lobognak (RÉ 344 = MRÉ 217)
Ároni áldás
L: Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet.
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad.
Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked.
Postludium
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