AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI
ISTENTISZTELET

A) ÚRVACSORÁVAL
A szolgálattevõ az úrasztalához vagy egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével
köszönti a gyülekezetet.

KÖSZÖNTÉS

A gyülekezet áll

1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól és az
Úr Jézus Krisztustól. Ámen (Róm 1,7).
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztus
által. Mert õbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése elõtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk elõtte szeretetben (Ef 1,3–4).
vagy*
2. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentõl és a mi Urunk
Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bûneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a
mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsõség örökkön-örökké.
Ámen (Gal 1,3–5).
Jézus Krisztus ma is hív bennünket: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagyok terhelve, és megnyugvást adok nektek (Mt 11,28).
vagy
3. Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentõl és az Úr
Jézustól, a mi megtartónktól. Ámen (Tit 1,4).
* A példatárban több „verba sollemniát” adunk, és több imádságpéldát közlünk. Kívánatos, hogy a szolgálattevõk ezeket felváltva használják, illetve ezek mintájára válaszszanak más alkalmas „ünnepélyes igéket”, s írjanak imádságokat, hogy így változatosabb és tartalmában gazdagabb legyen az istentisztelet.
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Ma is szólni akar hozzánk az Úr, aki ezt mondja: Figyeljetek
rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! (Ézs 55,3).
vagy

4. Békesség néktek! Az én békességemet adom néktek; ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ámen (Jn 20,19; 14,27).
Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék. Aki hisz
énbennem, élõ víznek folyamai ömlenek annak belsejébõl (Jn
7,37–38).
ÉNEK
A szolgálattevõ bejelenti a kezdõ, invokációs éneket.
A gyülekezet áll

1. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak! Menjünk elébe hálaadással,
vigadozzunk néki zengedezésekkel (Zsolt 95,1–2) énekelvén a…*
vagy
2. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr elõtt,
a mi alkotónk elõtt! (Zsolt 95,6). Hívjuk segítségül az Urat, énekelvén a…
vagy
3. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljunk az Úrnak
örvendezéssel, menjünk elé vigassággal! (Zsolt 100,1–2). Énekeljük a…
vagy
4. Kiáltsunk az Úrhoz szorultságunkban, aki meg tud szabadítani
minket (Zsolt 107,19). Énekeljük a…
FÕÉNEK
A szolgálattevõ bejelenti: Helyünket elfoglalva, folytassuk istentiszteletünket énekmondással.
A gyülekezet ül

1. Magasztaljuk az Urat kegyelméért és igazságáért (Zsolt 138,1–2)
a… éneklésével:
vagy
*
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Az énekek számát és kezdõ sorát mindig bemondja a szolgálattevõ.

2. Magasztaljuk az Urat, mert jó, mert örökkévaló az õ kegyelme!
(Zsolt 136,1). Isten dicsõségére énekeljük a…
vagy
3. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az õ nevét, hirdessétek napról
napra az õ szabadítását (Zsolt 96,2). Énekeljük a…
vagy
4. A mélységbõl kiáltunk Hozzád, Urunk! Bûnbánó szívvel járulunk eléd, hiszen nálad van bocsánat (Zsolt 130,1.4). Énekeljük a…
FOHÁSZ

A gyülekezet áll

1. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen (Zsolt 121,2).
vagy
2. A mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy igaz Istentõl. Ámen.
vagy
3. Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon!
Adj bõségesen szeretetedbõl, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben! Ámen (Zsolt 90,13–14).
vagy
4. Hallgass meg, Izráel pásztora, mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre! Istenünk, újíts meg bennünket! Ámen (Zsolt 80,2–4).
LEKCIÓ

A gyülekezet áll (vagy ül)

1. Halljátok az igét! Az Ószövetségbõl (az Újszövetségbõl) a…
könyvébõl (evangéliumából, levelébõl) a… rész, … versétõl a… versig terjedõ szakaszt olvasom:
*
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Jertek, imádkozzunk!
vagy
2. Lelkünk épülésére és hitünk megerõsítésére olvasom a… terjedõ igeszakaszt. Hallgassátok meg alázatos szívvel és figyelemmel!
*
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Aki nem feledékeny hallgatója az igének, hanem megmarad abban és megcselekszi azt, boldog lesz az õ cselekedetében (Jak 1,25).
vagy
3. Figyelj, én népem, az én tanításomra; hajtsátok füleiteket
számnak beszédére (Zsolt 78,1) – így szól az Úr. Halljátok az igét,
amint írva található a…
*
Szenteljen meg minket az Úr az Õ igazságával! Az Õ igéje igazság
(Jn 17,17). Jöjjetek, imádkozzunk!
IMÁDSÁG

A gyülekezet áll

1. Nagy vagy, Uram, és igen-igen méltó minden dicséretre. Nagy a
Te hatalmad és bölcsességednek nincs határa. Dicséretedre sóvárog
az ember. Az ember rádöbben a maga halandó voltára, szemügyre
veszi bûne bizonyságát és egyben tanúságát annak, hogy a kevélyeknek Te, Uram, ellenállsz. És mégis dicséretedre kívánkozik az ember, teremtésednek kicsi paránya.
Te ébreszd föl bennünk magasztalásod örömét, mert Magadnak
teremtettél bennünket és nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik Benned! Kereslek, Uram, és Beléd vetett hitemben hívogatlak
Téged: Világosíts meg, Uram!
Szentlélek Úr Isten, szállj le mireánk, világosítsd meg szívünket és
elménket és tedd élõvé és hatóvá bennünk a Te igédet. Ámen.
vagy
2. Áldunk és magasztalunk Téged, örökkévaló Isten, kegyelmes
Atyánk a Jézus Krisztusban! Dicsõítünk Téged, mert hûséges és
igazságos vagy és kegyelmed felülmúlja igazságodat.
Imádunk Téged, megváltó Urunk, Jézus Krisztus, mert úgy szólsz
ma is hozzánk, amint szóltál az apostolok idejében, ugyanúgy közel
vagy ma is a kicsinyekhez, a szenvedõkhöz és bûnösökhöz, mint földi életed napjaiban. Imádunk Téged, aki életed adtad értünk a kereszten.
Hívunk Téged, Szentlélek Úr Isten, légy most is közöttünk, munkálkodj bennünk, az igét tedd élõvé és hatóvá a Te szolgádnak ajkán
és a mi életünkben.
Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek Úr Isten, kész a mi szívünk,
hogy engedelmeskedjék a Te akaratodnak. Ámen.
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vagy
3. Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek Atyja, mi, a Te méltatlan szolgáid, alázatosan és õszinte szívvel adunk hálát Neked minden hozzánk és az egész emberi nemzetséghez való jóságodért és
kegyelmedért. Áldunk Téged a teremtésért, a gondviselésért, az élet
minden ajándékáért, mindenek felett a világ megváltásáért, a mi
Urunk Jézus Krisztus által; a kegyelmi eszközökért, a dicsõség reménységéért. Add nekünk, Atyánk, hogy lássuk és értsük kegyelmed
nagyságát, és szívünk mindig hálás legyen, hogy dicsõíthessünk Téged, nemcsak ajkunkkal, hanem egész életünkkel. Engedd, hogy hálából naponként odaszánhassuk magunkat a Te szolgálatodra, és
szentségben és igazságban járjunk Elõtted életünk minden napján.
Szent és szeretõ Atyánk, segíts most minket abban, hogy igédre,
üzenetedre figyeljünk, a Te világosságodban élhessünk és a Te utadon járhassunk a mi Urunk, Jézus Krisztus segítségével. Jövel, teremtõ Szentlélek, szent ajándékoddal újítsd meg szívünket! Ámen.
ÉNEK

A gyülekezet áll

1. Énekmondással is kérjük a Szentlélek segítségét. Énekeljük a…
vagy
2. Isten igéjének hallgatására készülve, kérjük Isten megvilágosító
kegyelmét a… éneklésével:
vagy
3. Igehirdetésre készülve, énekeljük a…
vagy
4. Énekben is kérjük a Szentháromságot, töltse ki ránk most is kegyelmét, és szóljon hozzánk. Énekeljük a…
TEXTUS

A gyülekezet áll

1. Istennek szent igéje, melyet – az Õ Szentlelke segítségét kérve
– hirdetni kívánok közöttetek, írva található a…
vagy
2. Istennek az a szent igéje, melynek alapján üzenetét, a Szentlélek
Isten segítségét kérve és várva, hirdetni kívánom, írva található a…
11

vagy
3. A… részének… versében így szól a Lélek a gyülekezethez: …
vagy
4. Halljátok az igét, melynek alapján szól ma hozzánk a mi Urunk,
amely írva található: …
IGEHIRDETÉS

A gyülekezet ül

ÉNEK
Az igehirdetésre a gyülekezet felállva, hálaadó énekkel felel.
A gyülekezet áll

1. Feleljünk a hallott igére énekmondással. Mondjunk hálaszót Isten igéjéért, aki úgy szólt ma is, ahogy régente szólt. Énekeljük a…
vagy
2. Feleljünk a hallott igére énekmondással. Jertek, áldjátok az
Urat mindnyájan ti, akik az Úr szolgái vagytok. Emeljétek föl kezeiteket a szentély felé és áldjátok az Urat! (Zsolt 134,1–2). Áldjuk az
Urat a…
vagy
3. Könyörögjünk énekmondással, hogy legyen velünk az Úr és
semmit az Õ igéjébõl földre ne hagyjunk hullani (1Sám 3,19). Énekeljük a…
KÖNYÖRGÉS*
Mondja a szolgálattevõ: – A gyülekezet
foglalja el helyét!
A gyülekezet ül

* Az igehirdetés utáni „könyörgés” a gyülekezet közbenjáró imádsága. Ez a sokféle
ügyért és emberért mondott könyörgés szükségszerûen hosszabb, ezért a gyülekezet ülve vesz részt benne. A gyülekezet ebben az imádságban az ige intésének tesz eleget:
imádságok, esedezések, hálaadások tartassanak minden emberért (1Tim 2,1). A gyülekezet magában együtt imádkozik a lelkipásztorral, aki a könyörgés egyes szakaszai után
tarthat pár pillanatnyi szünetet, vagy az imádság végén egyperces csendet, amely alatt a
gyülekezet tagjai magukban folytatják a könyörgés szolgálatát.
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1. Urunk, mi nem tudjuk azt, amit kérnünk kell, úgy kérni, ahogyan kell. Szentlélek Úr Isten, Te magad esedezz értünk kimondhatatlan fohászkodással.
Hálát adunk, Urunk, a Te igédért, melyben szóltál most is hozzánk. Köszönjük a szavadból áradó jóságot és szeretetet, köszönjük
a vigasztalást és az erõt, de köszönjük, hogy igéd leleplezte vétkeinket és megfeddett bennünket. (Szünet.)
Könyörgünk gyülekezetünkért, gyûjtsd össze idõrõl idõre a Te népedet, s add, hogy a hallott igének gyümölcseit is teremhessük. Áldd
meg egyházunkat, annak minden elöljáróját, az ige szolgáit és a gyülekezetek presbitereit, adj Lelkedbõl erõt, hogy só és kovász tudjunk
lenni népünk körében. (Szünet.)
Könyörgünk anyaszentegyházunk minden szolgálatáért, áldd meg
különösképpen azokat, akik a Te kicsinyeid között szolgálnak Neked: szeretetintézményeink munkásait és gondozottjait. Áldd meg a
Te igéd szolgáit és azokat, akik erre a szent szolgálatra készülnek.
Adj bölcsességet és világosságot azoknak, akikre egyházunk leendõ
lelkipásztorainak nevelését és oktatását bíztad és küldj munkásokat
a Te aratásodba, mert a munka sok, a munkás pedig kevés. (Szünet.)
Könyörgünk Hozzád a szenvedõkért, a betegekért, az idõsekért és
magányosokért, a gyászolókért és haldoklókért, a súlyos betegek
mellett virrasztókért, az éhezõ és elesett emberekért. Könyörülj rajtunk, Urunk! (Szünet.)
Légy segítségül azoknak, akik kísértések között élnek, akik elvesztették hitüket és reménységüket, gyógyítsd a lelki betegeket, békítsd meg a békétlen házastársakat, felebarátokat és munkatársakat.
Irgalmazz azoknak, akik elvesztették életük célját és értelmét, tartsd
meg és szabadítsd meg õket, adj ismét értelmet és célt életüknek.
Ajándékozd meg õket a Te békességeddel és örömöddel! (Szünet.)
Esedezünk gyermekeinkért és ifjúságunkért, vezesd õket a Te utaidon, Magad légy az út! Könyörgünk a fiatal házasokért, szülõkért,
add, hogy érezzék és tapasztalják meg, hogy az Úrnak öröksége a fiak és az anyaméh gyümölcse jutalom! (Szünet.)
Köszönjük Neked azokat, akik legközelebb állanak hozzánk: családunkat, barátainkat. Könyörgünk értük, õrizd meg õket, tarts meg
bennünket együtt a Te szövetségedben. (Szünet.)
Áldd meg és õrizd meg hazánkat és népünket, adj bölcsességet
azoknak, akikre a nép vezetését bíztad és áldd meg felelõs munkájukat. Adj békét az egész földön, hogy minden nép és minden ember
békében és egyetértésben élhessen. (Szünet.)
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A mi Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg a mi
könyörgésünket! Ámen.
vagy
2. Urunk, köszönjük, hogy szabadító cselekedeteiddel Magadnak
egy kiváltképpen való népet, az Egyházat kiválasztottad. Köszönjük,
hogy minket is elhívtál, hogy egyházad tagjaiként Veled és egymással igaz közösségben, mint egy test, éljünk és örvendezzünk Benned.
Kérünk, add nekünk a Te Szentlelkedet, hogy örvendezve szolgáljunk Neked és egymásnak életünk minden napján. Urunk, hallgasd
meg imádságunkat!
Gyülekezet: Kiáltásunk jusson Hozzád!*
Urunk, Istenünk, add a Te egész egyházadnak az erõt, hogy a Veled és egymással való közösség erejével tudjon szolgálni a körülöttünk élõ embereknek. Nyisd meg a szemünket minden emberi szükség és nyomorúság meglátására és indíts bennünket segítõkészségre.
Urunk, hallgasd meg imádságunkat!
Gyülekezet: Kiáltásunk jusson Hozzád!
Kérünk, Istenünk, adj erõt igéd szolgáinak, hogy beszédükkel és
életükkel hûséges hirdetõi és sáfárai legyenek a Te igédnek. Add a
Te népednek, hogy szavainkkal és tetteinkkel hûséges tanúbizonyságaid legyünk, aki a sötétségbõl a Te csodálatos világosságodra hívtál
el bennünket. Urunk, hallgasd meg imádságunkat!
Gyülekezet: Kiáltásunk jusson Hozzád!
Urunk Jézus Krisztus, aki elárultatásod éjszakáján az úrvacsora
szent sákramentumát ajándékoztad nekünk, add, hogy Szentlelked
vezessen el minket e sákramentum titkának mélyebb és teljesebb
megértésére. Áldj meg most, hogy a Te rendelésed szerint gyakorolhassuk azt, és így részünk legyen abban az örömben, mellyel a Te
asztalodnál meg akarsz ajándékozni minket. Hallgasd meg, Urunk,
imádságunkat!
Gyülekezet: Kiáltásunk jusson Hozzád!
Könyörgünk Hozzád, Istenünk, hazánkért, népünkért és annak
vezetõiért. Áldd meg mindazokat, akiknek kezébe hatalmat és fele*

Ahol, illetve ameddig a gyülekezet nem vesz részt a reszponzórikus imádkozásban,
addig ezt a mondatot is a szolgálattevõ mondja, s utána tartson pár pillanatnyi szünetet.
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lõsséget adtál, hogy azt mindnyájunk életének meggazdagítására, a
külsõ és belsõ béke építésére használják. Áldd meg a fizikai és szellemi dolgozókat a jól végzett munka örömével és gyümölcseivel.
Hallgasd meg, Urunk, könyörgésünket!
Gyülekezet: Kiáltásunk jusson Hozzád!
Köszönjük, Atyánk, hogy békében élhetünk, és megadtad nekünk
azt, amire testünknek, lelkünknek szüksége van. Könyörgünk Hozzád azokért a népekért, ahol éhség, háború és betegség sújtja az embereket, ahol igazságtalanságban és megalázottságban élnek sokan.
Adj békességet a mi idõnkben a földön és hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért! Ámen.
ÚRI IMÁDSÁG
A szolgálattevõ mondja: Folytassuk könyörgésünket és mondjuk felállva együtt,
fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot:
A gyülekezet áll

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 vétkezõknek,
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied
az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
HÁLAÁLDOZATRA FELHÍVÁS
Az adakozás az istentisztelet szerves része, ezért annak meghirdetését mindig
nyomatékosan, igei vótummal végezzük.
A gyülekezet ül

1. Isten a mi Urunk Jézus Krisztusban az Õ legnagyobb jótéteményében részesített bennünket. Méltó, hogy mi is részt vegyünk
hálaáldozat bemutatásában. Azért, amiképpen mindenben bõvölködtök, hitben, ismeretben és… szeretetben, úgy e jótéteményben is
bõvölködjetek. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Õ
szegénysége által meggazdagodjatok! (2Kor 8,7.9).
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vagy
2. Hirdetem az adakozást, mint istentiszteletünk részét: Hálával
áldozzál Istennek, és teljesítsd a Felségesnek fogadásaidat! És hívj
segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged és
te dicsõítesz engem (Zsolt 50,14–15).
vagy
3. Isten igéjére válaszoljunk hálaáldozattal. Amint az ige tanítja:
Aki hálaadással áldozik, az dicsõít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását (Zsolt 50,23).
vagy
4. Hálaáldozattal is feleljünk Isten igéjére! Adakozással is valljuk:
Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hálaáldozatomat (Zsolt 56,13).
KERESZTELÉS MEGHIRDETÉSE
(vö. 37. old.)
ÚRVACSORA MEGHIRDETÉSE

1. Amint elõre hirdettük és láthatjátok is, megterítettük az Úr
szent asztalát. Akik részesedtetek a hirdetett ige áldásában, jöjjetek,
vegyétek a látható ige áldását is. Az Örökkévaló hív benneteket: Jertek el, mert immár minden kész (Lk 14,17).
vagy
2. Testvéreim, megterítettük a kegyelem asztalát, jöjjetek és újítsátok meg Istennek veletek kötött szövetségét, hogy élõ közösségetek
legyen Jézus Krisztussal és az Õ testében, az egyházban, egymással.
ÉNEK
KERESZTELÉS*
(vö. 40. old.)

* Kívánatos, hogy a gyülekezetekben a keresztség sákramentumát bizonyos, meghatározott vasárnapokon szolgáltassák ki; amíg ez a rend nem érvényesül, addig ezen a
ponton kell kiszolgáltatni.
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ÉNEK
Ez az ének epiklézis, a Szentléleknek a
gyülekezetre és a megterített asztalra kiáradó áldásáért énekben mondott könyörgés.
Ha nem marad benn mindenki az úrvacsoraosztásra, akkor szükséges az epikletikus
ének elõtt egy másik ének, melynek éneklése közben a távozni szándékozók csendben távozhatnak.
A gyülekezet ül

1. Énekmondásban kérjük Isten Lelkének áradását, s általa szívünknek és az úrvacsorai közösségünknek megszentelését (ajánlott
énekek: 369,1; 373,1; 376,3; 463,1).
vagy
2. A mi mennyei Atyánk által elkészített királyi menyegzõre készülve, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy öltöztessen fel minket a bûnbánat, az igaz hit és az üdvösség menyegzõi ruhájába. Énekeljük a…
vagy
3. Az úrvacsora, melyben részesedni kívánunk, a feltámadott Krisztussal való örvendezõ közösség alkalma. Kérjük a mi Urunkat, ajándékozzon meg minket a Szentlélek által való örömmel. Énekeljük
a…
vagy
4. Az Úr szent asztalához készülve, töredelmes és bûnbánó szívvel
énekeljük a…
FOHÁSZ
A szolgálattevõ az epikletikus énekmondás közben az úrasztalához megy, kitakarja a szent jegyeket és fohászkodik a Szentlélek áldásáért.
A gyülekezet áll

1. Istennek Szentlelke, szállj le mireánk, s vezess el minket szent
igéd és sákramentumod által a Jézus Krisztussal való közösségre.
Ámen.
vagy
2. Urunk! Ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat: Íme, az ajtó elõtt állok, és
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zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, õ pedig énvelem (Jel 3,20). Ámen.
vagy
3. Urunk! Cselekedd meg, hogy a Lélek ereje által felhangozzék
szavad a gyülekezetben: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek
(Mt 11,28). Ámen.
SZEREZTETÉSI IGE
A szereztetési igéket nemcsak az 1Kor
11,23kk verseibõl olvashatjuk, hanem a
szinoptikus evangéliumokból is. Mint legteljesebbet, itt a páli verziót közöljük.

Hallgassátok meg, atyámfiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az
úri szent vacsora sákramentumát. A legbõvebben elénk adja ezt Pál
apostol a korinthusbeli gyülekezethez írott elsõ levele 11. részében a
23. verssel kezdõdõen így:
Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon
az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte,
(e szavak közben a szolgálattevõ fölemel
a tálcáról egy szelet kenyeret [szemmagasságig], megtöri és két kézzel azt a gyülekezet felé emelve folytatja:)

és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely tiérettetek
megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak,
(a szolgálattevõ [szemmagasságig] felemeli a kelyhet és közben folytatja:)

és ezt mondta: E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e poharat, az Úrnak halálát
hirdessétek, amíg eljön.
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MAGUNK MEGPRÓBÁLÁSA*

A gyülekezet áll

Hallottuk az igét és szemünk elõtt vannak a látható jegyek. Az Úr
halálát hirdeti és annak jótéteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az Õ visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat és
adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, és valljuk meg bûneinket imádságban:
ÚRVACSORAI IMÁDSÁG

Szolgálattevõ:

1. Urunk! Hozzád emeljük lelkünket és Téged magasztalunk!
Mert igaz és méltó, szent kötelességünk és boldog kiváltságunk,
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk Neked, Urunk, Atyánk, mindenható örökkévaló Isten. Téged magasztalunk, menny és föld teremtõjét, aki az embert a Magad képére és hasonlatosságára teremtetted, aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz.
Ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk Téged, és mondjuk: Szent,
szent, szent a Seregeknek Ura, teljes mind az egész föld az Õ dicsõségével! Dicsõség legyen Neked, magasságos Isten! Áldott, aki jön
az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!
Most pedig magunkat megalázva, mondjuk el bûnvalló imádságunkat:
Gyülekezet:

Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bûneimet!
Tiszta szívet teremts bennem és az erõs lelket újítsd meg bennem!
Ámen.
vagy

* A MAGUNK MEGPRÓBÁLÁSA fõcím alatt három egymást kiegészítõ mozzanata található az úrvacsorai liturgiának:
a) Az úrvacsorai imádság, amely magában foglalja a gyülekezet által közösen mondandó bûnvalló imádságot is.
b) A hitvallás: A gyülekezet által közösen mondott Apostoli Hitvallás.
c) Az úrvacsorai kérdések: a közelmúltból ismeretes kérdések megismételték azt,
amit a bûnvallásban és hitvallásban már elmondott a gyülekezet. Most egyházunk történelmi örökségébõl vettük a két elsõ kérdést, az elsõt Méliusz Juhász Péter, a másodikat
Somorjai János ágendájából. Ezek az úrvacsora lényegére vonatkoznak. A harmadik
kérdés a Róm 12,1 parafrázisa.
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Szolgálattevõ:

2. 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 dicsõítené 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 bûn és halál rabságából.
Úr Jézus Krisztus, Istennek Báránya, áldott légy, hogy elvetted a
világ bûneit, méltó vagy, hogy Tiéd legyen az erõ és a gazdagság, a
bölcsesség és hatalom, az igazság és dicsõség és az áldás.
Istennek Szentlelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk és a
szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézed megváltó Urunk
értünk hozott áldozatát. Légy segítségül nékünk abban, hogy eljussunk a bûn nyomorúsága miatti megszomorodásra, és így imádkozhassunk:
Gyülekezet:

Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bûneimet!
Tiszta szívet teremts bennem és az erõs lelket újítsd meg bennem!
Ámen.
vagy
Szolgálattevõ:

3. Fájlaljuk a bûn rontását, amely halált, betegséget, háborút, gyûlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott e világra és a mi életünkbe. – Fájlaljuk gyülekezeteink erõtlenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában; a mi kicsinyhitûségünk, engedetlenségünk és hûtlenségünk miatt van ez. – Fájlaljuk egyen-egyen
életünk tisztátalanságát s színed elõtt megalázva magunkat, mondjuk el bûnvalló imádságunkat:
Gyülekezet:

Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bûneimet!
Tiszta szívet teremts bennem és az erõs lelket újítsd meg bennem!
Ámen.
vagy
Szolgálattevõ:

4. Örökkévaló Isten, mennyei Atyánk! Valóban szent, valóban áldott vagy Te, hogy egyszülött Fiadat, az Úr Jézus Krisztust adtad
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érettünk. Hálaadással emlékezünk testté lételére, szent életére, halálára, dicsõséges feltámadására, mennybemenetelére, és várjuk az
Õ dicsõséges eljövetelét.
Gyülekezet:

Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bûneimet!
Tiszta szívet teremts bennem és az erõs lelket újítsd meg bennem!
Ámen.
HITVALLÁS

A gyülekezet áll

Szolgálattevõ:

– Bûneink megvallása után tegyünk vallást hitünkrõl! Mondjuk el
együtt az Apostoli Hitvallást:
Gyülekezet:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
Teremtõjében. És Jézus Krisztusban, az Õ egyszülött Fiában, a mi
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektõl, született Szûz 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 élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a
szentek közösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az
örök életet. Ámen.
VALLÁSTÉTEL ÉS FOGADALOM
(ÚRVACSORAI KÉRDÉSEK)

A gyülekezet áll

Szolgálattevõ:

– Bûnbánattartásunk és hitvallástételünk után, a szent jegyek vétele elõtt, feleljünk a következõ kérdésekre:
1. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr
Jézus Krisztus, a Szentlélek által, bûneink bocsánatára és lelkünk
örök üdvösségére az õ szent testét és vérét?
Szolgálattevõ a gyülekezettel együtt feleli:

– Hiszem és vallom.
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2. Hiszitek-e, hogy e szent vacsora Krisztussal és az õ szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje?
Szolgálattevõ a gyülekezettel együtt feleli:

– Hiszem és vallom.
3. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élõ, szent és
Istennek kedves áldozatul?
Szolgálattevõ a gyülekezettel együtt feleli:

– Ígérem és fogadom.
BÛNBOCSÁNATHIRDETÉS
ÉS MEGHÍVÁS AZ ÚRASZTALÁHOZ

1. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bûneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megád a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelembõl az õ
szent Fiáért mindnyájunknak. Ámen.
*
Most pedig, Testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép renddel.
vagy
2. Most pedig Isten lelkének erejével és igéjének hatalmával hirdetem a ti bûneitek bocsánatát: Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet
lelkének törvénye megszabadított minket a bûn és halál törvényétõl.
Ámen (Róm 8,1–2).
*
Jöjjetek azért, immár minden kész! Részesedjetek a szent jegyekben örömmel és tiszta szívvel.
A SZENT JEGYEK KIOSZTÁSA
A jegyek kiosztása történhet úgy, hogy a
hívek körülállják az úrasztalát, és a szolgálattevõ viszi körbe a kenyeret és a bort.
Ha két vagy több szolgálattevõ osztja a jegyeket, akkor az egyik a kenyeret, a másik
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a bort adja, és a hívek mennek körbe. A
gyülekezet közben énekel; ahol kevesen
vannak ahhoz, hogy énekeljenek, ott a
szolgálattevõ egy-egy igét mondhat mindenkinek a jegyek osztása közben.
BUZDÍTÁS

A gyülekezet ül

1. Keresztyén Testvéreim! Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus
az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló õseink és így éltünk vele Isten kegyelmébõl mi
is. Minekelõtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten
kegyelmét hiábavalóvá ne tegyétek magatokban.
Ne uralkodjék többé tibennetek a bûn: sõt viseljétek magatokat a
ti keresztyén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg
ne foszthasson Istennek ama szeretetétõl, amelyet kijelentett és
hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek mint az Õ
szentei és szerettei könyörületesek; öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketûrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg
egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott tinéktek. Az Istennek
békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hívattatok is egy testben.
Most, mielõtt megtérnénk hajlékunkba, jertek, emeljük fel szívünket Istenhez és adjunk hálát velünk közölt kegyelmességéért ekképpen: …
vagy
2. Keresztyén Testvéreim! Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus
az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló õseink és így éltünk vele Isten kegyelmébõl mi is. Minekelõtte
elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiábavalóvá ne tegyétek magatokban.
Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van
a szeretet vigasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be
az én örömömet, hogy egyenlõ indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben; semmit sem cselekedvén versengésbõl, sem hiábavaló dicsõségbõl, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván timagatoknál. Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem
mindenki a másokét is.
Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus
23

Jézusban is, aki, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette
zsákmánynak azt, hogy Õ az Istennel egyenlõ, hanem önmagát
megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
és mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát,
engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.
Annak okáért az Isten is felmagasztalá Õt, 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 dicsõségére
(Fil 2,1–11).
Imádkozzunk: …
vagy
3. Keresztyén Testvéreim! Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus
az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló õseink, és így éltünk vele Isten kegyelmébõl mi is. Minekelõtte
elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiábavalóvá ne tegyétek magatokban.
Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen
járjatok Õbenne. Meggyökerezvén és tovább épülvén Õbenne, és
megerõsödvén a hitben, amiképpen arra taníttattatok, bõvölködvén
abban hálaadással. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek
zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemeinek tanításai szerint, és nem a Krisztus
szerint való. Mert Õbenne lakozik az istenségnek egész teljessége
testileg (Kol 2,6–9).
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el
is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék tibennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel,
hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak (Kol 3,15–16).
Imádkozzunk: …
vagy
4. Keresztyén Testvéreim! Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus
az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló õseink, és így éltünk vele Isten kegyelmébõl mi is. Minekelõtte
elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiábavalóvá ne tegyétek magatokban.
Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy
szánjátok oda a ti testeiteket élõ, szent és Istennek kedves áldozatul,
mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz,
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hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata (Róm 12,1–2).
A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt
gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelõzõk legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak
szolgáljatok. A reménységben örvendezõk; a háborúságban tûrõk; a
könyörgésben állhatatosak; a szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok.
Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek; áldjátok, és ne átkozzátok. Örüljetek az örülõkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt
ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban.
Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember elõtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok
áll, minden emberrel békességesen éljetek (Róm 12,9–18).
Imádkozzunk: …
vagy
5. Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek azzal tanítványai, az elsõ gyülekezetek, reformátor atyáink, és Isten kegyelmébõl így éltünk vele ez alkalommal mi magunk is. Krisztus
irgalmas cselekedetét hírül véve Isten Szentlelke végezze el bennetek
az Õ vigasztaló munkáját, hogy a magatok életére és az egész embervilág életére úgy tudjatok tekinteni, mint akikért Krisztus meghalt. Az
Úr irgalmas szeretetére emlékeztetve kérünk titeket: szánjátok oda
testeteket élõ áldozatul Krisztus megváltó munkájának szolgálatára, a
gyülekezet és egyházunk közösségében. Háládatosságból a Megváltó
kegyelméért töltsétek be a szeretet nagy parancsolatát a gyülekezet istentisztelete és az emberszeretet gyakorlása és Krisztus Urunk követése által népünk és a népek életében.
Ezért imádkozzunk ekképpen: …
vagy
6. A mindenható Isten megengedte, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus rendelése szerint ismét éljünk az úrvacsora sákramentumának
jegyeivel. Asztalt terített nekünk, hogy bizonyossá legyünk afelõl,
hogy kegyelmébe fogadott bennünket. Betöltötte szívünket az Õ
örömével, hogy azt szétárasszuk a világba. Az Úr megerõsített bennünket, hogy ezzel az erõvel szolgáljunk az Õ legkisebb atyjafiainak.
Miután vettetek erõt a Szentlélek által, a gyülekezet szolgáló kö25

zösségében töltsétek be a nagy parancsolatot; szeressétek az Urat és
felebarátotokat! Menjetek el és legyetek tanúi, hirdessétek az evangéliumot minden népnek, tanítván õket, hogy megtartsák mindazt,
amit Õ parancsolt nekünk, és íme, Õ veletek lesz minden napon a
világ végezetéig. Imádkozzunk: …
IMÁDSÁG

A gyülekezet áll

1. Hálát adunk Neked, mennyei Atyánk, hogy részeltettél minket
a szent sákramentumban és hirdettetted közöttünk a Megváltó Úr
érettünk hozott áldozatának jóhírét. Kérünk: légy segítségül, hogy
mi, akiknek szereteted megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad
eszközei a gyülekezet szolgáló közösségében. Ehhez Tõled kérjük az
erõt a Szentlélek által! Áldd meg szavainkat és cselekedeteinket az
Úr Jézus Krisztusért! Ámen.
vagy
2. Áldjad, én lelkem, az Urat s egész valóm az Õ szent nevét! Áldjad, én lelkem, az Urat és el ne feledkezzél semmi jótéteményérõl.
Áldunk Téged, jóságos Istenünk, mert Te íme, megbocsátod minden
bûnünket, meggyógyítod minden betegségünket; megváltod életünket a koporsótól, s kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Bizony könyörülõ és irgalmas vagy Te, Atyánk; késedelmes a haragra, és kész a kegyelemre; nem feddesz szüntelen, s nem tart
haragod örökké; nem bûneink szerint bánsz velünk s nem fizetsz álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a föld felett, s amilyen távol esik napkelet napnyugattól, olyan nagy a Te kegyelmed s
olyan messze veted vétkeinket tõlünk. És mint az atya könyörül
gyermekein: úgy könyörülsz Te, Istenünk, mirajtunk. Hála Neked,
hogy hozzánk való szerelmedet megmutattad abban, hogy adtad
érettünk a Te szent Fiadat, ki meghalt érettünk, mikor mi még bûnösök voltunk. Istenünk, Atyánk! Tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogy akik megigazultunk az Õ vére által, sokkal
inkább megtartatunk immár a harag ellen Õ általa; tartsd meg és
növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogy ha amikor ellenségeid
voltunk, megbékéltettünk Veled Fiadnak halála által, sokkal inkább
megtartatunk most az Õ élete által. S mert az Úr jóvolta örökkönörökké az Õt félõkön s azoknak fiain, kik megõrzik az Õ szövetségét, áldjátok az Urat, Õ angyalai, mennynek seregei, áldjátok az
Urat, minden teremtményei, áldjad, én lelkem, az Urat! Ámen.
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vagy
3. Hálát adunk Neked, Urunk, Istenünk a bûnbocsánatért és az
erõért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Áldott légy ezért, Urunk!
Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben a Feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért, Megváltónk!
Köszönjük Neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál és küldesz bennünket, Krisztusunk. Követünk Téged,
Mesterünk. Hálát adunk a mennyek országának látomásáért és
azért az élõ reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóságtól, az Isten fiainak dicsõséges szabadságára.
Dicsõítünk Téged, Urunk! Ámen.
HIRDETÉSEK
A gyülekezeti élet minden soron következõ alkalmát, a gyülekezetet érintõ személyi kérdéseket (elhunytakat, házasulókat
stb.) ismertesse; továbbá a gyülekezetben
folyó mindennemû munkáról (diakónia,
építkezés stb.), a befolyt adományokról és
azok felhasználásáról (lehetõleg az adakozók nevének említése nélkül) adjon számot a szolgálattevõ. A hirdetések szövege
mindig az istentisztelet áhítatához méltó
legyen, és igei vótummal záruljon.
A gyülekezet ül

1. Hogy mindnyájan tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a
gyülekezetünk életére vonatkozó hirdetéseket:
*
Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a Mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen (Ef 6,24).
vagy
2. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai (1Kor
12,27). Ezért közlöm veletek mindazokat az ajándékokat, amiket
Urunk adott gyülekezetünknek és egyházunknak, valamint a feladatokat, melyeket ránk kíván bízni. Hallgassátok meg a hirdetéseket:
*
Isten legyen gyülekezetünk õrizõ Pásztora!
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ÉNEK
a) Ahol az adakozás körbehordott perselybe történik, ott annyi verset kell énekelni, amennyi szükséges az adományok
összegyûjtéséhez.
b) Helyes gyakorlat lehet az is, ha a záróének utolsó versszakát, vagy egy Istent dicsõítõ himnuszt – nemzeti ünnepen a
Himnuszt – énekel felállva a gyülekezet.
A gyülekezet ül

1. Hálával zengedezzünk szívünkben az Úrnak! Énekeljük áldás
vétele elõtt a…
vagy
2. Könyörögjünk énekmondással, hálaadással tárjuk fel kívánságainkat az Isten elõtt! Énekeljük befejezésül a…
ÁLDÁS

A gyülekezet áll

1. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg
fogja õrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban (Fil
4,7). Menjetek el békességgel! Ámen.
vagy
2. A minden kegyelemnek Istene, pedig aki az Õ örök dicsõségére
hívott el minket a Krisztus Jézusban, Õ maga tegyen tökéletesekké,
erõsekké, szilárdakká és állhatatosakká. Övé a dicsõség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen (1Pt 5,10–11).

B) ÚRVACSORA NÉLKÜL
KÖSZÖNTÉS
A szolgálattevõ az úrasztalához vagy
egyenesen a szószékre megy, és Isten
igéjével köszönti a gyülekezetet.
A gyülekezet áll

1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól és az Úr
Jézus Krisztustól. Ámen (Róm 1,7).
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott
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minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztus által.
Mert õbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése
elõtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk elõtte szeretetben (Ef
1,3–4).
vagy
2. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentõl, és a mi Urunk
Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bûneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi
Atyánknak akarata szerint, akinek dicsõség örökkön-örökké. Ámen
(Gal 1,3–5).
Jézus Krisztus ma is hív bennünket: Jöjjetek hozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok
nektek (Mt 11,28).
vagy
3. Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentõl és az Úr
Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól. Ámen (Tit 1,4).
Ma is szólni akar hozzánk az Úr, aki ezt mondja: Figyeljetek rám,
jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok (Ézs 55,3).
vagy
4. Békesség néktek! Az én békességemet adom néktek; ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ámen (Jn 20,19; 14,27).
Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék. Aki hisz énbennem, élõ víznek folyamai ömlenek annak belsejébõl (Jn 7,37–38).
ÉNEK
A szolgálattevõ bejelenti a kezdõ invokációs éneket.
A gyülekezet áll

1. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak! Menjünk elébe hálaadással,
vigadozzunk neki zengedezésekkel (Zsolt 95,1–2), énekelvén a* …
2. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr elõtt,
a mi alkotónk elõtt! (Zsolt 95,6). Hívjuk segítségül az Urat, énekelvén a…
vagy
3. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljunk az Úrnak
örvendezéssel, menjünk elé vigassággal! (Zsolt 100,1–2). Énekeljük
a…
*

Az énekek számát és kezdõ sorát mindig bemondja a szolgálattevõ.
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vagy
4. Az Úrhoz kiáltsunk szorultságunkban, aki meg tud szabadítani
minket (Zsolt 107,19). Énekeljük a…
FÕÉNEK
A szolgálattevõ bejelenti: Helyünket elfoglalva folytassuk istentiszteletünket énekmondással.
A gyülekezet ül

1. Magasztaljuk az Urat kegyelméért és igazságáért (Zsolt
138,1–2) a… éneklésével: …
vagy
2. Magasztaljuk az Urat, mert jó, mert örökkévaló az Õ kegyelme! (Zsolt 136,1). Isten dicsõségére énekeljük a…
vagy
3. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az Õ nevét, hirdessétek napról
napra az Õ szabadítását (Zsolt 96,2). Énekeljük a…
vagy
4. A mélységbõl kiáltunk hozzád, Urunk! Bûnbánó szívvel járulunk Eléd, hiszen Nálad van bocsánat (Zsolt 130,14). Énekeljük a…
FOHÁSZ

A gyülekezet áll

1. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen (Zsolt 121,2).
vagy
2. A mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy igaz Istentõl. Ámen.
vagy
3. Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon!
Adj bõségesen szeretetedbõl, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Ámen (Zsolt 90,13–14).
vagy
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4. Hallgass meg, Izráel pásztora, mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre! Istenünk, újíts meg bennünket. Ámen (Zsolt 80,2-4).
LEKCIÓ

A gyülekezet áll (vagy ül)

1. Halljátok az igét, az Ószövetségbõl (Újszövetségbõl) a…
könyvbõl (evangéliumából) levelébõl a… rész… versétõl a… versig
terjedõ szakaszt olvasom:
*
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Jertek, imádkozzunk: …
vagy
2. Lelkünk épülésére és hitünk megerõsítésére olvasom a… terjedõ igeszakaszt. Hallgassátok meg alázatos szívvel és figyelemmel.
*
Aki nem feledékeny hallgatója az igének, hanem megmarad abban és megcselekszi azt, boldog lesz az õ cselekedetében (Jak 1,25).
Jöjjetek, imádkozzunk!
vagy
3. Figyelj én népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket számnak beszédére – így szól az Úr (Zsolt 78,1). Halljátok az igét, amint
írva található a…
*
Szenteljen meg minket az Úr az Õ igazságával! Az Õ igéje igazság
(Jn 17,17). Jöjjetek, imádkozzunk!
IMÁDSÁG

A gyülekezet áll

1. Nagy vagy, Uram, és igen-igen méltó minden dicséretre. Nagy a
Te hatalmad és bölcsességednek nincs határa. Dicséretedre sóvárog
az ember. Az ember rádöbben a maga halandó voltára, szemügyre
veszi bûne bizonyságát és egyben tanúságát annak, hogy a kevélyeknek Te, Uram, ellenállasz. És mégis dicséretedre kívánkozik az ember, teremtésednek kicsi paránya.
Te ébreszd föl bennünk magasztalásod örömét, mert Magadnak
teremtettél bennünket, és nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyug31

szik Benned. Kereslek, Uram, és beléd vetett hitemben hívogatlak
Téged: Világosíts meg, Uram!
Jövel teremtõ Szentlélek, és szent ajándékaiddal újítsd meg a mi
szívünket! Ámen.
vagy
2. Áldunk és magasztalunk Téged, Örökkévaló Isten, kegyelmes
Atyánk a Jézus Krisztusban! Dicsõítünk Téged, mert hûséges és
igazságos vagy, és kegyelmed felülmúlja igazságodat.
Imádunk Téged, megváltó Urunk, Jézus Krisztus, mert úgy szólsz
ma is hozzánk, amint szóltál az apostolok idejében, ugyanúgy közel
vagy ma is a kicsinyekhez, a szenvedõkhöz és bûnösökhöz, mint földi életed napjaiban. Imádunk Téged, aki életed adtad értünk a kereszten.
Hívunk Téged, Szentlélek Úr Isten, légy most is közöttünk, munkálkodj bennünk, az igét tedd élõvé és hatóvá a Te szolgádnak ajkán
és a mi életünkben.
Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek Úr Isten, kész a mi szívünk,
hogy engedelmeskedjék a Te akaratodnak. Ámen.
vagy
3. Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek Atyja, mi, a Te méltatlan szolgáid, alázatosan és õszinte szívvel adunk hálát Neked minden hozzánk és az egész emberi nemzetséghez való jóságodért és
kegyelmedért. Áldunk Téged a teremtésért, a gondviselésért, az élet
minden ajándékáért, mindenekfelett a világ megváltásáért, a mi
Urunk Jézus Krisztus által; a kegyelmi eszközökért, a dicsõség reménységéért. Add nekünk, Atyánk, hogy lássuk és értsük kegyelmed
nagyságát, és szívünk mindig hálás legyen, hogy dicsõíthessünk Téged, nemcsak ajkunkkal, hanem egész életünkkel. Engedd, hogy hálából naponként odaszánhassuk magunkat a Te szolgálatodra, és
szentségben és igazságban járjunk Elõtted életünk minden napján.
Szent és kegyelmes Atyánk! Megvalljuk és elismerjük, hogy természetünk szerint bûnösök vagyunk. Hajlamosak vagyunk a rosszra
és érzéktelenek a jóra. Tele vagyunk bûnökkel és vétkekkel. Te tudod egyedül: hányszor vétkeztünk ellened azzal, hogy eltávoztunk
utaidról, eltékozoltuk ajándékaidat és elfeledkeztünk szeretetedrõl.
De Te, Urunk, könyörülj rajtunk!
Szégyelljük magunkat bûneink miatt, és mélyen fájlaljuk bûneinket. Tisztíts meg titkos bûneinktõl és bocsásd meg minden vétkünket egyetlen Fiadért!
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Szent és szeretõ Atyánk, segíts bennünket abban, hogy a Te világosságodban élhessünk és a Te utaidon járhassunk, a mi Urunk Jézus Krisztus segítségével. Jövel, teremtõ Szentlélek, szent ajándékoddal újítsd meg szívünket! Ámen.
ÉNEK

A gyülekezet áll

1. Énekmondással is kérjük a Szentlélek segítségét. Énekeljük a…
vagy
2. Isten igéjének hallgatására készülve, kérjük Isten megvilágosító
kegyelmét, a… éneklésével…
vagy
3. Igehirdetésre készülve énekeljük a…
vagy
4. Énekben is kérjük a Szentháromságot, töltse ki ránk most is kegyelmét és szóljon hozzánk. Énekeljük a…
TEXTUS

1. Istennek szent igéje, melyet – az Õ Szentlelke segítségét kérve
– hirdetni kívánok közöttetek, írva található a…
vagy
2. Istennek az a szent igéje, melynek alapján üzenetét a Szentlélek Isten segítségét kérve és várva, hirdetni kívánom, írva található
a…
vagy
3. A… részének… versében így szól a Lélek a gyülekezethez: …
vagy
4. Halljátok az igét, melynek alapján szól ma hozzánk a mi Urunk,
amely írva található…
IGEHIRDETÉS

A gyülekezet ül
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ÉNEK
Az igehirdetésre a gyülekezet felállva hálaadó énekkel felel.
A gyülekezet áll

1. Feleljünk a hallott igére énekmondással:
Énekeljetek az Úrnak, mert tudtul adta az Õ szabadítását, megjelentette az Õ igazságát (Zsolt 98). A… versével adjunk hálát a hallott
igéért:
vagy
2. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, menjünk elébe hálaadással,
mert Õ a mi Istenünk. Ma midõn szavát hallottuk, meg ne keményítsük a mi szívünket (Zsolt 95). Énekeljük a…
KÖNYÖRGÉS*
A szolgálattevõ mondja: – A gyülekezet
foglalja el helyét.
A gyülekezet ül

1. Urunk, mi nem tudjuk azt, amit kérnünk kell, úgy kérni, ahogyan kell. Szentlélek Úr Isten, Te magad esedezz értünk kimondhatatlan fohászkodással.
Hálát adunk, Urunk, a Te igédért, melyben szóltál most is hozzánk. Köszönjük a szavadból áradó jóságot és szeretetet, köszönjük
a vigasztalást és az erõt, de köszönjük, hogy igéd leleplezte vétkeinket és megfeddett bennünket. (Szünet.)
Könyörgünk gyülekezetünkért, gyûjtsd össze idõrõl idõre a Te népedet, s add, hogy a hallott igének gyümölcseit is teremhessük. Áldd
meg egyházunkat, annak minden elöljáróját, az ige szolgáit és a gyülekezetek presbitereit, adj Lelkedbõl erõt, hogy só és kovász tudjanak lenni népünk körében. (Szünet.)
Könyörgünk anyaszentegyházunk minden szolgálatáért, áldd meg
különösképpen azokat, akik a Te kicsinyeid között szolgálnak Neked: szeretetintézményeink munkásait és gondozottait. Áldd meg a
* Az igehirdetés utáni „könyörgés” a gyülekezet közbenjáró imádsága. Ez a sokféle
ügyért és emberért mondott könyörgés szükségszerûen hosszabb, ezért a gyülekezet ülve vesz részt benne. A gyülekezet ebben az imádságban az ige intésének tesz eleget:
imádságok, esedezések, hálaadások tartassanak minden emberért (1Tim 2,1). A gyülekezet magában együtt imádkozik a lelkipásztorral, aki a könyörgés egyes szakaszai után
tarthat pár pillanatnyi szünetet, vagy az imádság végén egyperces csendet, mely alatt a
gyülekezet tagjai magukban folytatják a könyörgés szolgálatát.
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Te igéd szolgáit és azokat, akik erre a szent szolgálatra készülnek.
Adj bölcsességet és világosságot azoknak, akikre egyházunk leendõ
lelkipásztorainak nevelését és oktatását bíztad, és küldj munkásokat
a Te aratásodba, mert a munka sok, a munkás oly kevés. (Szünet.)
Könyörgünk hozzád a szenvedõkért, a betegekért, az idõsekért és
magányosokért, a gyászolókért és haldoklókért, a súlyos betegek
mellett virrasztókért, az éhezõ és elesett emberekért. Könyörülj rajtunk, Urunk! (Szünet.)
Légy segítségül azoknak, akik kísértések között élnek, akik elvesztették hitüket és reménységüket, gyógyítsd a lelki betegeket, békítsd
meg a békétlen házastársakat, felebarátokat és munkatársakat. Irgalmazz azoknak, akik elvesztették életük célját és értelmét, tartsd meg
és szabadítsd meg õket, adj ismét értelmet és célt életüknek. Ajándékozd meg mindnyájukat a Te békességeddel és örömöddel! (Szünet.)
Köszönjük Neked azokat, akik legközelebb állanak hozzánk: családunkat és barátainkat. Könyörgünk értük, õrizd meg õket s tarts
meg bennünket együtt a Te szövetségedben. (Szünet.)
Esedezünk a mi gyermekeinkért és ifjúságunkért, vezesd õket a
Te utaidon, magad légy az út! Könyörgünk a fiatal házasokért és a fiatal szülõkért, add, hogy érezzék és tapasztalják, hogy az Úrnak
öröksége a fiak és az anyaméh gyümölcse jutalom. (Szünet.)
Áldd és õrizd meg hazánkat és népünket, adj bölcsességet azoknak, akikre a nép vezetését bíztad és áldd meg felelõs munkájukat.
Adj békét az egész földön, hogy minden nép és minden ember békében és egyetértésben élhessen. (Szünet.)
A mi Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg a mi könyörgésünket! Ámen.
vagy
2. Urunk, köszönjük, hogy szabadító cselekedeteiddel Magadnak
egy kiváltképpen való népet, az egyházat kiválasztottad. Köszönjük,
hogy minket is elhívtál, hogy egyházad tagjaiként Veled és egymással igaz közösségben, mint egy test, éljünk és örvendezzünk Benned.
Kérünk, add nekünk a Te Szentlelkedet, hogy örvendezve szolgáljunk Neked és egymásnak életünk minden napján. Urunk, hallgasd
meg imádságunkat!
Gyülekezet: Kiáltásunk jusson Hozzád!*
* Ahol, illetve ameddig a gyülekezet nem vesz részt a reszponzórikus imádkozásban,
ezt a mondatot is a szolgálattevõ mondja, és utána, mint az elõzõ imádság esetében is,
tartson néhány pillanatnyi szünetet.
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Urunk Istenünk, add a Te egész egyházadnak az erõt, hogy a Veled és egymással való közösség erejével tudjon szolgálni a körülöttünk élõ embereknek. Nyisd meg a szemünket minden emberi szükség és nyomorúság meglátására és indíts bennünket segítõkészségre.
Urunk, hallgasd meg imádságunkat!
Gyülekezet: Kiáltásunk jusson Hozzád!
Kérünk, Istenünk, adj erõt igéd szolgáinak, hogy beszédükkel és
életükkel hûséges hirdetõi és sáfárai legyenek a Te igédnek. Add a
Te népednek, hogy szavainkkal és tetteinkkel hûséges tanúbizonyságaid legyünk, aki a sötétségbõl a Te csodálatos világosságodra hívtál
el bennünket. Urunk, hallgasd meg imádságunkat!
Gyülekezet: Kiáltásunk jusson Hozzád!
Urunk Jézus Krisztus, aki elárultatásod éjszakáján az úrvacsora
szent sákramentumát ajándékoztad nekünk, add, hogy Szentlelked
vezessen el minket e sákramentum titkának mélyebb és teljesebb
megértésére. Hallgasd meg, Urunk, imádságunkat!
Gyülekezet: Kiáltásunk jusson Hozzád!
Köszönjük, Atyánk, hogy békében élhetünk, és megadtad nekünk
azt, amire testünknek, lelkünknek szüksége van. Könyörgünk Hozzád azokért a népekért, ahol éhség, háború és betegség sújtja az embereket, ahol igazságtalanságban és megalázottságban élnek sokan.
Adj békességet a mi idõnkben a Földön, és hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért! Ámen.
ÚRI IMÁDSÁG
A szolgálattevõ mondja:

Folytassuk könyörgésünket és mondjuk felállva, együtt, fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot:
A gyülekezet áll

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 vétkezõknek,
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied
az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
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HÁLAÁLDOZATRA FELHÍVÁS

A gyülekezet ül

Az adakozás az istentisztelet szerves része, ezért annak meghirdetését mindig
nyomatékosan, igei vótummal végezzük.

1. Az adakozás része a mi istentiszteletünknek, ezért az adakozásról
és a jótékonyságról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.
vagy
2. Készítsétek el elõre a ti adományotokat, hogy úgy legyen készen, mint adomány, és nem, mint ragadomány. Aki szûken vet, szûken is arat, és aki bõven vet, bõven is arat (2Kor 9,5–6). Így adakozzunk most is gyülekezetünk szükségeire.
vagy
3. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. A jó cselekvésében
pedig ne fáradjunk meg, mert a maga idejében aratunk majd, ha
meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg idõnk van, cselekedjünk jót
mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben
(Gal 6,2–10).
vagy
4. Ne késs jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd (Péld 3,27).
vagy
5. Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Adjatok és
adatik nektek! Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel
mérnek viszonzásul nektek! (Lk 6,36.38).
KERESZTELÉS MEGHIRDETÉSE*

Éneklés után a szülõk kívánságára megkereszteljük… (a gyermek
neve).
Urunk missziói parancsának engedelmeskedve, vállaljuk a szülõkkel és keresztszülõkkel együtt azt a feladatot, melyet Jézus bízott

* Kívánatos, hogy a gyülekezetekben a keresztség sákramentumát bizonyos, meghatározott vasárnapokon szolgáltassák ki; amíg az a rend nem érvényesül, addig ezen a
ponton kell kiszolgáltatni.
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ránk, mikor azt mondta: „Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket”.
(Ha nincs keresztelés, e ponton lehet a
missziói parancs [Mt 28,18–20] felolvasásával a keresztség sákramentumára utalva a küldetés gondolatát feleleveníteni.)
HIRDETÉS
A gyülekezeti élet minden soron következõ alkalmát, a gyülekezetet érintõ személyi kérdéseket (elhunytakat, házasulókat
stb.) ismertesse; továbbá a gyülekezetben
folyó mindennemû munkáról (diakónia,
építkezés stb.), a befolyt adományokról és
azok felhasználásáról (lehetõleg az adakozók nevének említése nélkül) adjon számot a szolgálattevõ.
A hirdetések szövege mindig az istentisztelet áhítatához méltó legyen, és igei vótummal záruljon.
A gyülekezet ül

1. Hogy mindnyájan tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg
gyülekezetünk életére vonatkozó hirdetéseket: …
*
Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen (Ef 6,24).
vagy
2. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai
(1Kor 12,27). Ezért közlöm veletek mindazokat az ajándékokat,
amiket Urunk adott gyülekezetünknek és egyházunknak, valamint
a feladatokat, melyeket ránk kíván bízni. Hallgassátok meg a hirdetéseket: …
*
Isten legyen gyülekezetünk õrizõ Pásztora!
ÉNEK
KERESZTELÉS
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ÉNEK

A gyülekezet ül

a) Ahol az adakozás körbehordott perselybe történik, ott annyi verset kell énekelni, amennyi szükséges az adományok
összegyûjtéséhez.
b) Helyes gyakorlat lehet az is, ha a záróének utolsó versszakát, vagy az Istent dicsõítõ himnuszt – nemzeti ünnepen a
Himnuszt – énekel felállva a gyülekezet.

ÁLDÁS

A gyülekezet áll

1. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal! Ámen (2Kor 13,13).
vagy
2. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és õrizzen meg tégedet.
Világosítsa meg az Úr az õ orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad.
Fordítsa az Úr az õ orcáját tereád, és adjon békességet néked. Ámen
(4Móz 6,24–26).
vagy
3. Örüljetek az Úrban mindenkor: ismét mondom, örüljetek! És
az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja
õrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban! Ámen (Fil
4,4.7).
vagy
4. Áldjon és õrizzen meg titeket az Úr, hogy sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendõk, sem magasság, sem mélység, sem semmi
más teremtmény el ne szakíthasson titeket az Isten szeretetétõl,
mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban! Ámen (Róm 8,38–39).
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