
Bejövő Zene 

Igei  köszöntés:  „Dicsérjétek  az  Urat!  Dicsérjétek  Istent
szentélyében,  dicsérjétek  a  hatalmas  égboltozaton!
Dicsérjétek  hatalmas  tetteiért,  dicsérjétek  nagyságához
méltóan!”

Apostoli köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a
mi  Atyánktól,  és  az  Ő egyszülött  Fiától,  Jézus  Krisztustól.
Ámen

Kezdő ének: 236 (185) Krisztus feltámadott 
Krisztus feltámadott,
Kit halál elragadott,
Örvendezzünk, vígadjunk,
Krisztus lett a vígaszunk,
Alleluja! :/:
Ha ő fel nem támad,
Nincs többé bűnbocsánat,

De él, ezért szent nevét,
Zengjük ő dícséretét,
Alleluja!
Alleluja! Alleluja! Alleluja!
Örvendezzünk, vígadjunk,
Krisztus lett a vígaszunk,
Alleluja! 

Köszöntés 

Hirdetések 

Fő ének:  445/1-4 (-) Örvendezz, örvendezz minden nép
1.Örvendezz, örvendezz, 
minden nép, Vidd a hírt, vidd 
a hírt szerteszét: Jézus 
legyőzte a sírok éjjelét!

2. Sziklakő, sziklakő nincsen 
ott, Szólanak, szólanak 
angyalok: Húsvét hajnalán 
Jézus feltámadott!

3.Él az Úr, él az Úr, mit se 

félj, Benne higgy, Benne 
higgy, jót remélj! Jézust 
meglátja mind, aki hitben él.

4. Mondjunk hát, mondjunk 
hát éneket, Hirdessék, 
hirdessék mindenek: Jézus 
által nyerünk örök életet.
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Fohász, 
A mis segítségünk az Úr nevében van, aki ezt mondja 
magáról: „Én vagyok a feltámadás és az élet!

Lekció Mt. 28:1-10
„Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a 
magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.  És 
íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a 
mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. 
Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a 
hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte 
holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az 
angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust
keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. 
Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek 
el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a
halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok 
őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan 
eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, 
hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme, Jézus 
szembejött velük, és ezt mondta: Legyetek üdvözölve! Ők 
pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak 
előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Menjetek 
el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és 
ott meglátnak engem. Ámen. 

Imádság
Mennyei Édesatyánk! Dicsőítünk és magasztalunk Téged, 
Atyánk hatalmadért, gondviselő jelenlétedért. Hálásan 
köszönjük meg neked Húsvét ünnepét, a feltámadás csodáját. 
Különösen is nagy szükségünk van arra, hogy a te 
jelenlétedet, a feltámadott Krisztusban való hozzánk 
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jöveteledet, a Szentlélek áldó jelenlétét átélhessük. Most, 
amikor a közösség megtartó erejét csak áttételesen érezzük, 
most, amikor a családban való együttlét oly hirtelen szakadt 
ránk, amit nehezen dolgozunkfel. Most, amikor újra meg kell 
tanulnunk együtt tölteni az időt. Magunktól nem megy, de a te
áldó jelenlétedben lehetséges. Kérünk, Urunk! Segíts most 
meg bennünket nagy szükségünkben. Tápláld lelkünket 
igéddel, annak fénye ragyogja be rettegő szívünket. 
Szentlelked áldja meg istentiszteletünket!  Ámen. 

Igehirdetés  előtti  ének:  279/1-5  (485)  Jézus  Krisztus  szép
fényes hajnal 
1. Jézus Krisztus, szép fényes
hajnal,
Ki feltámadsz új világgal,
És megáldasz minden jókkal.
2. Te vagy nékünk egy 
reménységünk,
Isten előtt közbenjárónk,
Szép koronánk, ékességünk.

3. Világosítsd a mi szívünket:
Ismerhessünk meg tégedet;
Tanulhassuk szent Igédet.
4. Az ördögnek 
csalárdságától,
Lelki-testi nyavalyától,
Őrizz hamis tudománytól.

5. Az Atyával és Szentlélekkel,
Hogy tégedet tiszta szívvel
Mindörökké áldjunk! Ámen.

Textus:  Mt 28:5-6
„Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne 
féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.
Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.”

Igehirdetés

Imádság 
Köszönjük Neked Istenünk a feltámadás örömünnepét. 
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Hálásak vagyunk, hogy abban a félelemkeltő helyzetben, 
amiben telnek napjaink, amikor az alattomos járvánnyal 
kapcsolatban semmiben sem lehetünk biztosak, akkor 
csodálatos szembesülnünk a feltámadás valóságával és az 
örök élet bizonyosságával. Köszönjük, hogy Krisztus 
Jézusban életünket a másik vége felől, az örök élet felől 
nézhetjük. Így bízzuk rád az idei húsvéti ünneplésünket. 
Köszönjük, hogy ebben a nehéz helyzetben a fizikai távolság 
ellenére, ami most elválaszt minket, mégis érezhetjük lelki 
összetartozásunkat gyülekezetünk tagjaival, egyházunkkal, a 
magyar reformátusokkal, keresztyén hittestvéreinkkel az 
egész földön
Kérünk, Uram! Te vegyél véget a járványnak, adjad, hogy 
annak testi és lelki sebei majd begyógyuljanak. Add, hogy 
mindazt, amit ebből meg kellett tanulnunk arról, hogy 
mennyire törékeny az életünk, hogy milyen fontos 
megbecsülni azokat, akiket eddig semmibe vettünk, mennyire 
fontos több időt fordítani családunkra, és mindenek előtt, 
mennyire fontos a veled való kapcsolat elmélyítése; ezt a 
leckét megtanuljuk, és óriásit változzon az élethez való 
hozzáállásunk, mert több az élet, mint étel és ital, és 
ruházkodás. Nálad van az élet forrása! A te világosságod által 
látunk világosságot. 
Ámen. 

Bűnvalló ének 227/8 (373) Zörgetőknek megnyittatik 
Kegyelemnek ajtaja; 
Zörgetőknek megnyittatik kegyelemnek ajtaja
Megígérte az Úr Jézus, Hogy kérésünk megadja.
Jövel Jézus, és ne késsél, Már mellőlünk el ne térjél:
Idvezíts, ó Krisztusunk, Mi kegyelmes Jézusunk.
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Szereztetési ige és szertartási beszéd. 
Halljátok meg testvéreim, miként szerezte a mi Urunk ‚Jézus 
Krisztus az úri szent vacsorát. Megírta ezt a három első 
evangélista, de legteljesebben Pál apostol, a Korintusbeli 
gyülekezethez írott első levele 11-ik részének 23, és 
következő verseiben e képen: 

„Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr 
Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret  és 
hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én 
testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre.” Hasonlóképpen vette a poharat is, miután 
vacsoráltak, 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 Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. 

Bűnvalló Imádság
Mindenható, Örökkévaló Isten!
Jézus  Krisztus  feltámasztásával  a  bűn  és  a  halál  erejét
szétzúztad,
a világ hatalmasait összezavartad,
és az örök élet kapuját megnyitottad előttünk.
Megvalljuk neked,
hogy mi továbbra is a gyávaság és a félelem foglyai vagyunk,
tetteinket és gondolatainkat a világ rendjéhez szabjuk,
szívünkben gyötrő kétségek lakoznak.
Nem  vigasztaljuk  meg  a  gyászolókat  és  a
megszomorodottakat,
elfordulunk a betegségben szenvedőktől,
nem hirdetjük az evangéliumot a szegényeknek.
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Irgalomnak Istene, könyörülj rajtunk!
Jelents meg hatalmadat és az új élet erejét,
hogy szívünk ismét benned bízzon,
és újra örvendezzünk az örökkévaló és bőséges életnek,
amely van a Te Fiadban, a mi Urunk Jézus Krisztusban!
Ámen! (Barta Zsolt imádsága)

Hitvallás
Tegyünk vallás hitünkről. Imádkozzunk az Apostoli 

Hitvallás szavaival: 
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.

KÉRDÉSEK

Hitvallásunk és bűnvallásunk után még anyaszentegyházunk 
állandó gyakorlata szerint néhány kérdést intézek hozzátok, 
melyre mindnyájan, hitetek és meggyőződésetek szerint 
lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek.

a) Azt kérdezem először: hiszitek-e. hogy az Istentől 
igazságban szentségben és ártatlanságban teremtett első 
embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva 
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gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből 
Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált 
és kárhozatot érdemeltek?
A gyülekezet tagjai fennhangon felelik: Hiszem és vallom. 

b) Másodszor: Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen 
megkönyörülvén az Ő szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust ti 
érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes 
áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette 
s titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért, hit 
által megigazít? 
A gyülekezet tagjai fennhangon felelik: Hiszem és vallom. 
c) Harmadszor: Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az 
Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból ér 
halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, általvisz az O 
örök dicsőségébe? 
A gyülekezet tagjai fennhangon felelik: Hiszem és vallom. 

d) Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, 
hogy ti e kegyelemért hálából egész élteteket az Úrnak 
szentelitek és már e jelenvaló világban, mint az Ő 
megváltottjai, az Ő dicsőségére éltek? 
A gyülekezet tagjai fennhangon felelik: Ígérem és fogadom 

Ezután a lelkipásztor/családfő mondja: Én is mindezeket 
veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. 

Bűnbocsánat hirdetés. 
Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak 
méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti 
bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi 
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Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az Ö szent Fiáért, 
mindnyájunknak. Ámen.

Meghívás az Úr asztalához. 
Lelkipásztor: Vegyük először a kenyeret (a résztvevők az 
előre előkészített, körbeadott kenyeres kosárból vesznek egy-
egy darab kenyeret), és mondjátok velem együtt a kenyérvétel
előtti imádságot:
„Uram Jézus! A Te megtöretett szent testednek érdemében 
részeltess engemet is, szegény bűnös szolgádat. Ámen.”
(Az imádság után a résztvevők magukhoz veszik a kenyeret.)

A bor vétele
Lelkipásztor: Vegyük a poharat (a résztvevők veszik az előre 
előkészített poharakat), és mondjátok velem együtt a pohár 
vétele előtti imádságot:
„Uram Jézus! A Te kiontatott szent vérednek érdemében 
részeltess engemet is, szegény bűnös szolgádat. Ámen.”
(Az imádság után a résztvevők magukhoz veszik a bort.)

Keresztyén  atyámfiai,  így  szerezte  a  mi  Urunk  Jézus
Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az
egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink és így éltünk
vele  Isten  kegyelméből  mi  is.  E  szent  szövetség erejében
kérünk  és  intünk,  hogy  Isten  kegyelmét  hiábavalóvá  ne
tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn:
sőt  viseljétek  magatokat  keresztyéni  hivatásotokhoz
méltóan,  hogy semmi titeket  meg ne foszthasson Istennek
ama  szeretetétől,  amelyet  kijelentett  és,  megbizonyított  a
Jézus  Krisztusban.  Legyetek,  mint  Ő  szentei  és  szerettei
könyörületesek;  öltözzétek  fel  a  jóságot,,  alázatosságot,
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szelídséget,  béketűrést.  Szenvedjétek  el  egymást  és  ha
egymásra  valami  panaszotok  vagyon,  bocsássatok  meg
egymásnak,  mint  Jézus  is  megbocsátott  tinéktek.  Az
Istennek  békessége  uralkodjék  a  ti  szívetekben,  melyre
hívattatok is egy testben.

Most mielőtt  megtérnénk hajlékunkba,  jertek, emeljük fel
szívünket  Istenhez  és  adjunk  hálát  velünk  közölt
kegyelmességéért, imádkozván eképpen:

Imádság, 
Imádkozzunk a 103. zsoltár szavival: 
Áldjad, lelkem, az Urat,  és egész bensőm az ő szent nevét!
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
Ő  megbocsátja  minden  bűnödet,  meggyógyítja  minden
betegségedet,  megváltja  életedet  a  sírtól,  szeretettel  és
irgalommal  koronáz  meg.  Betölti  javaival  életedet,  megújul
ifjúságod,  mint  a  sasé.  (…)  Irgalmas  és  kegyelmes  az  Úr,
türelme hosszú,  szeretete  nagy.  Nem perel  mindvégig,  nem
tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem
bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az
ég a  föld  fölött,  olyan nagy a  szeretete  az istenfélők iránt.
Amilyen messze van napkelet  napnyugattól,  olyan messzire
veti  el  vétkeinket.  Amilyen  irgalmas  az  apa  fiaihoz,  olyan
irgalmas  az  Úr  az  istenfélőkhöz.  (…)  az  Úr  szeretete
mindörökké  az  istenfélőkkel  van,  és  igazsága  még  az
unokáikkal  is;  azokkal,  akik megtartják szövetségét,  és arra
törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. (…) Áldjátok az
Urat,  ti,  teremtményei,  mindenütt,  ahol  uralkodik!  Áldjad,
lelkem, az Urat! 

Csendes perc, Mi Atyánk,

Adakozásra felhívás, Neh 10:40
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„Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát!”

Záró ének  347/1 (233) Jézus ki a sírban valál
1. Jézus, ki a sírban valál, Általad megholt a halál.
Az élet pedig feltámadott, Mert szent tested meg nem 
rothadott. Él a Jézus a mi fejünk; Keresztyének énekeljünk
Új, győzedelmi éneket, Így üljük meg ez ünnepet!

Áldás:
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Világosítsa 
meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön rajtad! 
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet! 
Ámen. (4Móz 6,24–26)

Kijövő zene
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2018. április 1.
Bejövő zene

Kezdő ének: 236 (185) Krisztus feltámadott

Fő ének:  231./1, 3, 4 Feltámadt a mi életünk 

Igehirdetés előtti ének: 246/2 (234)  Jer, Világosság,
ragyogj fel nekünk. 

Bűnvalló ének 373/8  (227) Zörgetőknek megnyittatik
Kegyelemnek ajtaja; 

Úrvacsora alatti énekek
299 (459) Az Isten Bárányára 1-4
473 (457) Ó Jézus, árva csendben 1-3
463 (458) Aki értem megnyiltál 1-4
423 (462)Csak vezess Uram végig 1-3
250 (463) Isten élő lelke jöjj 1-4
467 (464) Jöjj királyom, Jézusom 1-6
471 (466) Rád tekint már hitem 1-4
413 (467) Mily jó ha bűntől már szabad 1-5

Záró ének  233 (347) /1 Jézus ki a sírban valál
HIMNUSZ
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