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ELŐSZÓ 
 
A Metodista liturgikus füzetek sorozat második része 2010-ben jelent 
meg, az egyházi év és a perikóparend témájával. Találó címet kapott 
az akkori kötet: Krisztusban növekedve. Tanítványi életünk egyik fő krité-
riuma a növekedés, a fejlődés, a Krisztusra hangolódás, hitben, re-
ményben és szeretetben. Jó eszköz – kegyelmi eszköz – ebben az egy-
házi esztendő szép íve a kezdettől a befejezésig: advent heteitől a 
Krisztus király vasárnapig. A lelki várakozás, keresés idejétől az éle-
tünk valódi Urához való megérkezés pillanatáig. 
 
Egy újabb advent előtt állva adjuk most ki a sorozat harmadik kötetét. 
Nem múltak el tétlenül ezek az évek, s erre jó bizonyíték ez a vaskos 
gyűjtemény, amelybe a szerkesztők igyekeztek összegyűjteni az elmúlt 
évek liturgikus munkáját. Kívánjuk, hogy a metodista liturgiánk gaz-
dagsága járuljon hozzá a lelki növekedésünk fontos lépéseihez. Isten 
Lelke munkálkodik a liturgia szavain keresztül: a liturgikus szövegeink 
döntő hányada a Szentírás konkrét Igéiből bontakozott ki, és így já-
rulnak hozzá ahhoz, hogy egyre inkább értsük és szívünkbe, lelkünk-
be, elménkbe fogadjuk Isten szavát, üzenetét, gondolatait. 
 
A liturgia szent volta abban rejlik, hogy megvalósul a koinónia (gör.), 
vagyis a közösség, egység Krisztussal és egymással. Az ortodox ke-
reszténység ezt a részesülést alapvetően az eucharisztikus, úrvacsorai 
istentiszteletre érti. De a pünkösdi események óta éljük és tapasztal-
hatjuk: Isten Szentlelke által az Úrral való lelki találkozás tapasztalata 
valóság számunkra az igék, énekek, dicsőítő dalok, imák, imádságok, 
igehirdetés, stb. közben is. Imádkozunk azért, hogy a reformáció nagy 
jubileumára előre tekintve ez a találkozás egyre inkább része legyen, 
sőt meghatározó elemévé váljon életünknek. Csak az Úr Lelkével való 
találkozás tud minket reformálni, lelkünket újítani. 
 
Az 500 éves reformációs jubileumra készülve került elém John 
Wesley jövőre 250 éves prédikációja, a Hívők megtérése címmel. Az 
1767-es igehirdetésben Wesley az indítékaink és motivációink kusza-
ságára figyelmeztet. „Még amikor Istenről próbálnak is beszélni, va-
jon tiszták-e szavaik, nem keverednek valami szentségtelennel?” Majd 
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így fogalmaz: „Mialatt az Igét hallgatják, ami megmentheti a lelküket, 
nem gondolnak-e gyakran olyasmire, ami inkább ítéletüket, nem pedig 
megváltásukat eredményezheti? Nem ez történik-e gyakran, amikor 
imádkoznak Istenhez, akár templomban, akár otthon? Sőt, míg a leg-
ünnepélyesebb istentiszteleten vesznek részt, még miközben az Úr 
asztalához járulnak is, milyen gondolatok támadnak bennük?”  
 
A 21. századi liturgiahasználatunkban is jó útravaló Wesley üzenete. 
Liturgiánk, imádságaink, igéink, istentiszteleti mondataink ne felszínes, 
át nem gondolt szóhalmazok legyenek. Wesley az életünk kuszasága, a 
szent és a szentségtelen „keveredése” kapcsán önvizsgálatra és megté-
résre hív. Vizsgáljuk meg magunkat, gondolkodásunkat, hozzáállásun-
kat, és így vegyük kézbe e gyűjteményt, így éljük meg istentiszteleti 
ünnepeinket, a hétköznapokra kisugárzó jelentőséggel. Engedjük, hogy 
Isten Lelke hasson ránk, megérintsen, tisztítson, reformáljon s így nö-
vekedjünk ő benne napról napra. 
 
Áldott használatra és a koinónia megélésére 
 

2016 novemberében 
 

Dr. Khaled A. László szuperintendens 
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1. AZ ISTENTISZTELET RENDJE ÉS MAGYARÁZATA  
 

1.1. AZ ISTENTISZTELET ALAPVETŐ MINTÁJA 
 

BEVEZETÉS 
 

Az istentisztelet alapvető mintája a Szentírásban és a mi metodista 
örökségünkben, tapasztalatainkban gyökerezik. Kifejezi a keresztény 
istentisztelet bibliai, történelmi és teológiai érintetlenségét és alapját 
adja az egyház általános istentiszteleteinek. Ez az alapvető minta azok 
segítségére szolgál, akik istentiszteletet terveznek meg és segít megér-
teni a gyülekezeteknek az istentisztelet szerkezetét és tartalmát. Habár 
ez nem egy istentiszteleti rend, sokféle istentiszteletet lehet tervezni ez 
alapján. Rávilágít arra, hogy a Metodista Egyház változatossága mö-
gött egy alapvető egység húzódik meg.  
 
A mi istentiszteletünk mind a sokszínűségével, mind az egységével egy 
találkozás az élő Istennel a feltámadott Krisztus által a Szentlélek ere-
jében. Mikor Isten emberei összegyűlnek, a Lélek szabad arra, hogy az 
embereket Isten dicsőítésére indítsa, különböző módokon, szüksége-
iknek megfelelően. Örülünk, hogy a kis és nagy létszámú gyülekezetek, 
különböző régiók, különböző közösségek gyülekezetei, különböző 
etnikai felépítésű gyülekezetek és jellegzetes helyi hagyományokkal 
rendelkező gyülekezetek mind olyan módon tudják Istent dicsőíteni, 
hogy az emberek otthon érzik magukat abban a gyülekezetben.  
 
A Szentlélek az egység és az igazság forrása is. A Szentírás tanítása az 
istentiszteletünknek egy alapvető mintát ad, ami megállt az évszázadok 
során, és a Metodista Egyháznak egyfajta azonosságtudatot ad, és az 
Egyetemes Anyaszentegyházhoz köt minket. Ez a minta ahhoz az is-
tentisztelethez nyúlik vissza, amit Jézus és a tanítványai ismertek – 
istentiszteletek a zsinagógában és a zsidó családok otthonaiban az ét-
kezőasztal körül. Mindezt kiegészítik a keresztény gyülekezetek két-
ezer éves tapasztalatai és hagyományai.  
 
A bemenetel, igehirdetés és válasz – gyakran úgy nevezik, hogy ige-
szolgálat vagy az igehirdetés szolgálata – az ősi zsinagógai istentisztelet 
keresztény alkalmazása.  
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A hálaadás és az áldozás, amit általában Úrvacsoraként emlegetünk, a 
zsidó családok asztal körüli istentiszteletének keresztény alkalmazása – 
ahogy Jézus és a tanítványai együtt étkeztek a prédikáló és tanítói szol-
gálata alatt és példa erre az is, mikor Jézus megváltoztatta ezt a halála 
előtti éjszakán és bevezette az Úrvacsorát és ahogy a tanítványok felis-
merték a kenyér megtöréséről a feltámadott Urukat (Lukács 24, 30-35; 
János 21,13).  
 
Pünkösd napja után, mikor az első keresztények elindultak hirdetni az 
igét és tanítani, továbbra is részt vettek a zsinagógákban az istentiszte-
leten, bármerre is jártak, (ApCsel 9,2.20; 13,5.13.44; 14,1; 17,1.10.17; 
18,4,19,26; 19,8; 22,19; 24,12; 26,11) a saját összejöveteleiken pedig 
megtörték a kenyeret szent vacsoraként.  
 
Mivel az igehirdetésük és tanításuk szakadáshoz vezetett az egyház és 
a zsinagóga között, a keresztények megtartották és alkalmazták a zsi-
nagógai istentiszteletet, és megtörték a kenyeret, mikor a hét első nap-
ján összegyűltek. Egy ilyen egyesített igei és asztali körüli istentisztelet-
ről számol be az ApCsel 20,7. Ez láthatólag egy elfogadott minta volt, 
mikor Lukács megírta a beszámolót az emmausi tanítványokról a Luk-
ács 24, 13-35-ben, ami lefesti a megváltozott zsinagógai istentisztelet 
és megváltozott szent vacsora egyesítését, és azt érzékelteti az olvasó 
számára, hogy a feltámadott Krisztus megtapasztalható az igei és asztal 
körüli szolgálatban.  
 
Az emmausi történet ma használható az istentisztelet alapvető mintá-
jának hirdetésére és tanítására. Ahogy a hét első napján a két tanítvány 
találkozott a feltámadott Krisztussal, a Szentlélek ereje által mi is talál-
kozhatunk a feltámadt és felemeltetett Krisztussal, mikor összegyű-
lünk. Ahogy a tanítványok elbeszélték bánatukat, és közben megnyílt a 
szívük, hogy befogadják Jézus szavait, úgy mondhatunk el mi is bár-
mit, ami a szívünkben van, és közben megnyílunk az ige befogadására. 
Jézus elmagyarázta nekik az írásokat és elkezdett hevülni a szívük. Így 
nyílik meg számunkra is a Szentírás, és égő szívvel dicsérhetjük Istent. 
Egy döntéshelyzetbe kerültek és a válaszuk az volt, hogy meghívták 
Jézust, maradjon velük. Mi is tehetünk így. Csatlakoztak az asztal körül 
a feltámadott Krisztushoz, amit mi is megtehetünk. Jézus vette a ke-
nyeret, megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, mint három 
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nappal azelőtt is. A feltámadott Krisztus nevében ezt a négy dolgot 
tesszük a kenyérrel és a pohárral. Ahogy felismerték őt a kenyér meg-
töréséről, úgy mi is felismerhetjük a feltámadt és felemeltetett Krisz-
tust az Úrvacsorában. Ahogy eltűnt és tanítványait elküldte a világba 
hittel és örömmel, úgy minket is elküld a világba. Ahogy azok a tanít-
ványok megtalálták Krisztust, mikor Jeruzsálembe értek később azon 
az éjszakán, úgy mi is megtalálhatjuk Krisztust, bármerre is megyünk.  
 
Az újszövetségi idők óta ez az alapvető minta hosszú fejlődésen ment 
keresztül. Időnként ez a minta elhomályosodott és megromlott, más-
kor helyreállt és megújult. A wesleyánus ébredés hangsúlyt helyezett az 
igére és az asztalközösségre, és elvitte a világba az evangéliumot ige-
hirdetés, éneklés és az Úrvacsora által. Ma a Metodista Egyház vissza-
szerzi a bibliai és történelmi örökséget, mert ezzel az alapvető mintá-
val Istent dicsérjük „lélekben és igazságban”. 
 

AZ ISTENTISZTELET ALAPVETŐ MINTÁJA 
 

BEMENETEL 
 

Az emberek összegyűlnek az Úr nevében. Lehet köszöntés, zene és 
éneklés, imádság és dicsőítés.  
 

IGEHIRDETÉS ÉS VÁLASZ 
 

A Szentírás megnyílik az ember számára igeszakaszok felolvasásán, 
prédikáción, bizonyságtételen, zenén vagy más művészeten és forrá-
son keresztül. Vegyülhetnek a zsoltárok, dicséretek és gyülekezeti éne-
kek. A válasz Isten igéjére az elkötelezett, hit általi cselekedetek, azzal 
együtt, hogy felajánljuk érdeklődésünket, imánkat, ajándékainkat és 
szolgálatunkat a világnak és egymás számára.  
 

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA 
 
Az Úrvacsorai istentiszteleten megismételjük Jézus cselekedeteit az 
utolsó vacsorán: (1) vette a kenyeret és a poharat, (2) hálát adott a ke-
nyérért és a pohárért, (3) megtörte a kenyeret, (4) és a tanítványainak 
adta a kenyeret és a poharat.  
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Úrvacsora nélküli istentiszteleteken hálát adunk Isten hatalmas tettei-
ért Jézus Krisztusban.  

KIKÜLDÉS 
 

Az embereket szolgálatra küldik ki Isten áldásával.  
 

EGY VASÁRNAPI ISTENTISZTELET RENDJE  
AZ ALAPVETŐ MINTA SZERINT 

 
Míg a szabadsága és a sokszínűsége sokkal nagyobb a Metodista Egy-
ház istentiszteleteinek, mint amit egyetlen istentiszteleti rend bemutat-
hat, a metodisták mégis elismerik az istentiszteleti rendjük örökségét 
és a különleges irányítás és tervezés fontosságát, amit egy istentiszteleti 
rend nyújthat.  
 
Ezt a rendet fejti ki a Metodista Gyülekezeti Énekeskönyv (The 
United Methodist Hymnal – UMH) 3-5. oldalán az Egy vasárnapi isten-
tisztelet rendje az alapvető minta szerint, mely néhány változatot mutat be 
az istentisztelet alapvető mintáján belül. Eszerint az istentisztelet veze-
tői és a gyülekezet szüntelenül imádkozik. Az istentisztelet egy szent 
idő, mikor az embereket a Szentlélek vezeti imádságra (Róm 8, 22-26) 
és Isten dicsőítésére (1 Kor 14,25). Az alapvető mintához hasonlóan 
ez egy vezérfonal, ami segíthet azoknak, akik istentiszteletet terveznek, 
hogy lássák a felépítését és a folyamatát az istentiszteleteinknek. Nem 
az a cél, hogy a gyülekezet az Énekeskönyv 3-5. oldalát kövesse az 
istentisztelet alatt. A gyülekezetet vezetheti az istentisztelet folyamán 
egy liturgikus lap vagy bejelentés, akár van úrvacsora, akár nincs. Ez a 
rend alapjául szolgál az igei és asztalközösségi istentiszteleteknek és 
egyéb istentiszteleteknek ebben a könyvben. Ugyanazon a bibliai ala-
pon nyugszik, mint az alapvető minta, beépíti a keresztények évszáza-
dos tapasztalatait és hagyományait, különös tekintettel az egyéni jelleg-
zetességet nyújtó metodista hagyományokra. Ebben a rendben jól fel-
használhatók az istentisztelet olyan mozzanatai, melyek faji, etnikai, 
régiói sajátosságot, helyi szokást vagy hagyományt tükröznek vissza. 
Ahogy Jézust is magához hívta a gyerekeket, a metodista istentisztele-
ten is szívélyesen kellene fogadni a gyerekeket és fiatalokat, úgy mint a 
közösséghez tartozó egyedeket. A gyülekezet istentiszteletein legyen a 
gyerekeknek és fiataloknak korosztályukhoz és képességeikhez illő 
történet, zene és feladat.  
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BEMENETEL 
 
GYÜLEKEZÉS 

 
Az emberek összegyűlnek az Úr nevében. Harangszó vagy kierősített 
zene hívja az embereket az istentiszteletre. Az istentisztelet azzal kez-
dődik, hogy az emberek összegyülekeznek. Ami a Gyülekezés alatt 
történik, magában foglalja azt is, amit az emberek tesznek, mikor be-
lépnek az istentisztelet helyszínére és azt is, ami azután történik, hogy 
helyet foglaltak. Ennek ki kellene fejeznie azt, hogy ők Isten nevében 
gyűlnek össze Jézus Krisztus által. Ez egy külső és látható gyülekezés 
és egy belső, lelki gyülekezés is – összpontosítva arra, hogy ők Isten 
jelenlétében gyűltek össze Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével. 
Még akkor is, ha az istentisztelet rögtön egy másik esemény után kö-
vetkezik, például, ha vasárnapi iskola volt ugyanabban a teremben, és 
még ha néhányan, akik ott voltak ezen az alkalmon és helyükön várják 
az istentiszteletet, ami következik, akkor is a Gyülekezés döntő fon-
tosságú része az istentiszteletnek.  
 
Míg összegyűlnek, egy vagy több dologra is sor kerülhet a következőkből: 
 
1. Baráti köszöntések, beszélgetés, társaság, ezeknek kell, hogy legyen 
megfelelő helye a gyülekezés során. A közösség megújítása a belépés 
része az istentiszteletbe, úgyhogy ezt nem szabad akadályozni.  
2. A hirdetésekre és a látogatók köszöntésére sor kerülhet a Gyüleke-
zés alatt is vagy az istentisztelet egy másik pontján, például a Bemene-
tel végén. Az köszöntés alatt sor kerülhet egy ismerkedési rítusra is 
jelenlétet regisztráló padokkal és kártyákkal, vagy ha megkérjük az em-
bereket, hogy mutatkozzanak be a körülöttük ülőknek.  
3. El lehet próbálni az ismeretlen egyházi énekeket vagy más gyüleke-
zeti zenét és az istentisztelet egyéb mozzanatát.  
4. Baráti imádságra, éneklésre, bizonyságtételre sor kerülhet, míg gyü-
lekeznek az emberek, vagy egy csoport is végezheti ezt, például az is-
tentisztelet vezetői és az énekkar egy külön teremben.  
5. Csendes elmélyülésre és egyéni imára is lehet buzdítani az embere-
ket, míg orgonaszót, más hangszert vagy énekszót hallunk, vagy lehet 
ezt végezni egy külön imaszobában vagy kápolnában. 
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6. Az orgonaszó vagy más hangszer játéka vagy énekszó az istentiszte-
let része, a zenész(ek) felajánlása Istennek a gyülekezet nevében, nem 
pusztán egy előjáték az istentisztelethez. 
 
Ez a Gyülekezés idejére javasolt hat lépés különböző módon kombi-
nálható: az 1.-re bátoríthatjuk a testvéreket az 5. és 6. előtt, vagy mie-
lőtt bejöttek a terembe, ahol zajlik majd az istentisztelet; a 2. 3. és 4. 
megelőzheti az 5. 6.-ot; a 4.-re sor kerülhet az 5. és 6. alatt, de egy má-
sik teremben. Egyik kombináció sem indokoltabb a másiknál, de a 
gyülekezettől és körülményektől függően lehet, hogy az egyik sokkal 
odaillőbb a másiknál.  
 
Más tevékenységekre is sor kerülhet a Gyülekezés alatt. Ha gyertyákat 
használunk, azt meggyújthatják az gyertyahordozók. Ha nincs bevonu-
ló ének, akkor bejöhetnek az istentisztelet vezetői és a kórus(ok), és 
elfoglalhatják helyüket.  
 
KÖSZÖNTÉS ÉS ÉNEK 
 
Szemben a gyülekezettel, az istentisztelet vezetője köszönti őket az Úr 
nevében. A Köszöntés legyen kimondottan keresztényi, kijelentve, 
hogy az Úr jelen van közöttünk és felhatalmaz minket az istentisztelet-
re. Ilyen üdvözletek gyűjteménye található a 448-458. oldalakon, vala-
mint az Egyházi esztendő fejlécnél, 239-421. oldal.  
 
A Köszöntés lehet egy mondat a Szentírásból, például: Ez az a nap, 
amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 1118,24) 
 
Vagy lehet egy responzórium a vezető és a gyülekezet között: 
 
Vezető: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal! 
Gyülekezet: És a te lelkeddel. 
Vezető: A feltámadt Krisztus velünk van. 
Gyülekezet: Dicsérjük az Urat! 
 
A kórus is énekelhet egy keresztény köszöntést a gyülekezetnek, ezt 
néha Introitusnak is mondják, de ez ne helyettesítse azt, hogy a vezető 
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is köszönti a gyülekezetet. Az istentiszteleti köszöntő énekek listája 
megtalálható az UMH a 951. oldalon és 174-222-ig is.  
 
A gyülekezeti ének megelőzheti vagy követheti a Köszöntést.  Az Úr 
nevében köszöntött emberek egy dicsőítő énekkel viszonozzák a kö-
szöntést az Úrnak. Másrészt, ha a hely felépítése megengedi, vagy az 
alkalom természete megkívánja, a kórus és az istentisztelet vezetői 
ünnepélyesen is bevonulhatnak, akkor egy bevonuló ének kerül a Kö-
szöntés elé, hogy a Köszöntést a vezető majd a gyülekezettel szemben 
állva tudja mondani. Olyan legyen a bevonuló ének, melynek a tempó-
ja és hossza megfelel a bevonuláshoz. A bevonuló énekek listája meg-
található az UMH 949-950. oldalán. 
 
A gyülekezeti ének Isten közös dicsőítését jelenti, melyben Isten sze-
mélyén és tettein van a hangsúly, és ez hálára és dicséretre indítja az 
embert. Ezenfelül kifejezheti azt, hogy az emberek az Úr nevében kö-
szöntik egymást, és dicséretre buzdítást. Lehetőleg ismert ének legyen, 
vidám és megerősítő. A nyitó énekek listája az UMH 948. oldalán ta-
lálható.  
 
Az istentisztelet énekei kapcsolódhatnak az Úr napjának öröméhez, 
vagy az egyházi esztendő egy különleges napjához vagy időszakához. A 
lista az Egyházi esztendő fejléc alatt látható az UMH 937-938. oldalán. 
Egy doxológia, egy versszak, karének vagy dicsőítő ének következhet 
ezen a ponton, amit lehetőleg minden vasárnap énekeljünk el, legalább 
egy időszakban, hogy az emberek fejből tudják. Néhány gyülekezetnek 
van egy saját mottóéneke, amit minden vasárnap elénekelnek itt vagy 
később az istentisztelet folyamán. Egy dicséretre hívó ének énekelhe-
tő. Bármelyik ének ezek közöl közvetlenül megelőzheti a kezdeti di-
csőítő éneket.  
 
Doxológiák (dicsőítő versszakok a Szentháromsághoz) az UMH-ban: 
62. Istenünk és Királyunk összes teremténye (utolsó versszak) 
682 Minden dicséret hozzád szálljon, Istenem ezen az éjszakán (utolsó 
versszak kánonban)  
91. Dicsőítő ének Istenhez (utolsó versszak) 
651. Jöjj Szentlélek, töltsd be lelkünk (utolsó versszakot a kórus énekli, 
záró doxológiát a gyülekezet)  
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Állva énekelhetjük ezt az éneket és az azt követő Köszöntésre is állva 
maradhatunk. 
 
NYITÓ IMÁK ÉS DICSÉRET 
 
A nyitó imák és énekek rávezetnek arra, hogy az istentisztelet közössé-
get jelent Istennel és egymással. Felismerhetjük, hogy kik vagyunk Is-
tenben, ahogy Isten természetére és ajándékaira figyelünk.  
 
Itt és máshol is az istentisztelet során az ima alatti testtartás változó 
lehet helyi hagyományokhoz és körülményekhez mérten. Mindig meg-
felelő a bibliai hagyomány, miszerint állva imádkoznak, különösen, ha 
közvetlenül az imádság előtt vagy után felállnak az emberek a dicsőí-
téshez. Az ima alatti térdelés szintén odaillő, különösen bűnvalláskor. 
Az imádság meghajtott fejjel, ülve szintén elfogadható, főleg, ha az 
kellemetlenül hosszú ideig tartaná állva vagy térdelve az embereket.  
 
Itt vagy az istentisztelet más pontján, ha valaki imádságot mond, arra 
az egész gyülekezet mondjon vagy énekeljen Ámen-t. Énekelhető 
Ámen-dalokat találhatunk az UMH-ban 897-904-ig. 
 
A nyitó imának többféle formája lehet: 
1. Az aznapi imádság lehet egy nyomtatott ima a klasszikus gyűjte-
ményből, vagy lehet rögtönzött imádság. Közösen is mondható, de 
egy ember is vezetheti. Megelőzheti vagy követheti csend az imádsá-
got. Lehet bármely alkalomhoz vagy az Úr napjához illő ima; vagy 
megszólíthatja Istent a napi témának vagy az egyházi esztendő aktuális 
időszakának fényében. Lásd az imák gyűjteményét a 459-473. oldala-
kon. Néhány imádság – néhány általános használatra, a többi különle-
ges napokra, alkalmakra, időszakra – elszórtan megjelenik a gyülekeze-
ti énekek között az UMH-ban. A nyitó imádság fejléc alatt felsorolt 
énekeket az UMH 951. oldalán találjuk.  
 
2. A bűnvalló imádság és maga a bűnbocsánat a következő rend sze-
rint valósulhat meg: 

a, A vezető bűnvallásra hív 
b, Az emberek közösen elmondanak egy bűnbánó imádságot 
c, Csend 
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d, A vezető a bizonyosság igéiről beszél vagy bűnbocsánatot hirdet 
e, Az emberek válasza 
 

A bűnvalló imádság és a bűnbocsánat kihirdetése összetartozik, egyi-
ket se gyakoroljuk a másik nélkül. A vezető énekelheti is a liturgiát. A 
bűnbánó imádságok és bűnbocsánat gyűjteményét a 474-494. oldalon 
találjuk. Ugyancsak nézzük meg a nyomtatott imákat az UMH-ban a 
7-8., 12., 26-27., valamint a 890-893. oldalakon, és az énekek listáját, 
melyek énekelhetőek bűnvalló imaként (UMH 939-940.). A bűnvalló 
imádság után következhet válaszként egy ének, mint például a Jézus, 
emlékezz meg rólam (UMH, 488.) vagy mottóénekek közül Ne hagyj 
el, ó szelíd Megváltó (UMH, 351.) vagy az Amint vagyok (UMH 357.). 
A bizonyosság igéi és a bűnbocsánat kihirdetése után válaszként jöhet 
egy ének, például a Hatalmas kegyelem, mely nagyobb a bűneinknél 
(UMH, 365.). Lásd még a Bűnbánat énekei és a Bűnbocsánat énekei 
címek alatt (UMH, 351-367.).  
 
A bűnbánat és a bűnbocsánat ezen a ponton is és később is jöhet az 
istentisztelet során, válaszként az igehirdetésre. Ha a nyitóimádság a 
bűnbánó ima, az emberek megvallják bűneiket, melyeknek már tudatá-
ban vannak, és Isten megbocsátó kegyelmének bizonyosságával ké-
szülnek az igehirdetésre. A nyitó imádsághoz vagy litániához is tartoz-
hat a felismerés, hogy kegyelem által megmentett bűnösök vagyunk. 
Az igehirdetésre válaszként adott bűnvallásban benne vannak azok az 
egyéni és kollektív bűnök is, melyekre az igehirdetés világított rá.  
 
Ha ez egy litánia vagy felelgetős ima a vezető és a gyülekezet között, 
akkor a gyülekezetnek egy ismételgetett válasza legyen, beszélve vagy 
énekelve, olyan, ami egyszerű és könnyen memorizálható, például: 
Uram, irgalmazz. Lásd a litániát a 495. oldalon. Az UMH-ban szereplő 
litániák, énekelhető válaszok:  
 
490. Hallgass meg Istenünk    
484. Kyrie Eleison 
488. Jézus, emlékezz meg rólam  
485. Imádkozzunk az Úrhoz 
483. Kyrie Eleison    
487. Ez a mi imánk 
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Lásd még:  
Ó, Urunk, szabadíts meg minket (195.) 
Ez a döntés legyen bennünk (189. és 191.) 
Senor, Apiadate de Nosotros (188.) 
Ó, Isten báránya (201.) 
 
A nyitó imádság után, ha kívánkozik egy dicséret, a következőkből egy 
vagy több mondható vagy énekelhető, ami lehetőleg az egész gyüleke-
zetet aktivizálja: 
 

1. Isten dicsőségének tisztelete (UMH, 72. 82. vagy 83.) 
2. Egy zsoltár vagy a Szentírásból egy másik ének, főként az 
UMH-ból a 935-936-os számúak. 
4. Gloria Patri (UMH, 70. vagy 71.) vagy a Dicsőség a magas-
ságban Istennek (UMH, 188. csak a refrén) 
5. Uram irgalmazz (Kyrie Eleison) háromszor (UMH, 482.) 
6. Egy dicséret  

 
A kórus többször is énekelhet az istentisztelet folyamán, például ezen 
a ponton, szentleckék között vagy az Úrvacsora során. Ha dicséretet 
éneklünk, az legyen az istentiszteleten elfoglalt helyéhez illő. Különö-
sen javasoltak azok a dicséretek, melyekben a gyülekezetnek ismerős 
vagy könnyen tanulható rész jut. Az emberek bevonhatóak bármely 
dicséret éneklésébe azzal, ha a végén Ámen-t mondanak.  
 
Más lehetőség a dicséretre ezen a ponton egy egyházi ének, vagy an-
nak egy versszakkának éneklése, egy karének, doxológia, vagy egy di-
csérő litánia elbeszélve. Ha a hirdetés és az üdvözlés nem a Gyüleke-
zés alatt van, akkor a Nyitó imát és a Dicséretet követik.  
 

IGEHIRDETÉS ÉS VÁLASZ 
 
IMÁDSÁG VILÁGOSSÁGÉRT 
A Szentlélek áldását kérjük a textusra, az igehirdetésre, a hallgatására 
és arra, hogy az Ige munkálkodjon. Egy ilyen imádságra található pél-
da Az igei és asztal körüli istentisztelet I (34). A Zsoltárok 19,15-t is 
alkalmazhatjuk: 
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Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait,  
Uram, kősziklám és megváltóm! Ámen.  
 
Az UMH 594., 597. és 602. oldalát is használhatjuk erre a célra. Az 
egész gyülekezet együtt mondhatja ezt az imát, vagy az igehirdető, 
vagy valaki más. Egy másik lehetőség egy ének vagy egy refrén éneklé-
se az UMH-ból (további lista az UMH 951. oldalán) imádságként vilá-
gosságért: 
 
596. Áldott Jézus, az igédben    
454. Nyisd meg szemeimet, hogy lássak (refrén)(főleg a 3. versszak) 
393. Isten élő Lelke 
599. Te törd meg az élet kenyerét   
601. A Te igéd lámpás (refrén) 
473. Vezess Jézusom     
600. Az élet csodálatos igéi 
544. Mint a galamb (főleg a 3. versszak) 
 
Lásd még: 
Imádság bölcsességért (193.) 
Ragyogj rám (205.) 
 
Ha a Nyitó ima nem folytatódik Dicsérettel, akkor az Imádságot vilá-
gosságért belefoglalhatjuk a Nyitó imába, vagy egy-egy különálló ima 
szolgálhat mindkét célra. Sok hagyományos ima szolgálhatja ezt a ket-
tős célt, és lehetővé teszi, hogy az istentiszteleten a Nyitó ima után az 
olvasmányok következzenek a Szentírásból.  
 
SZENTÍRÁS 
Két vagy három részt olvassunk a Szentírásból. Ezeket elrendezhetjük 
úgy, hogy az igehirdetést közvetlenül megelőzze az a rész, amelyről a 
prédikáció szól majd. Az ősi és ökumenikus rend szerint viszont, (amit 
a 227-237. oldalon látunk, Az átdolgozott általános lekciók között) így 
néz ki a sorrend: 
 
Első olvasmány (általában az Ószövetségből) 
Zsoltár 
Második olvasmány (az Újszövetségből, de nem az Evangéliumokból) 
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Ének, egy dal vagy halleluja 
Evangélium (olvasmány Máté, Márk, Lukács, vagy János-ból) 
 
Ha nincs minden istentisztelet olvasmány az Ószövetségből, levélből 
vagy evangéliumból, legyen rá gondunk, hogy egy idő után mindegyik-
ből halljanak olvasmányt az emberek.  
 
Ha valakit megkérünk, gyermeket vagy fiatalt is beleértve, hogy olvas-
son fel az Istentiszteleten a Bibliából, biztosítsunk neki alkalmat és 
időt a felkészülésre. 
 
Minden olvasmányt így vezessünk be: „Olvasmány (Hallgassuk Isten 
igéjét a) ... könyvből, .... fejezet, ... verstől kezdve.” A felolvasás után a 
felolvasó mondhatja, hogy: „Ez az Isten igéje”, és a gyülekezet vála-
szol: „Istennek legyen hála”. Vagy a felolvasó mondhat „Ámen”-t, és 
a gyülekezet is „Ámen”-t mond. Ha kívánatos, ezután a gyülekezet 
énekelhet az Énekeskönyv 951. oldalán található listából.  
 
Az első olvasmány után egy Zsoltárt vagy Zsoltárrészt énekelünk vagy 
mondunk Dicséretként, fennállva. Nézzük meg az Énekeskönyv 735-
862. oldalát vagy a Lekciógyűjteményt, 227-237. oldalon a javasolt 
Zsoltárokhoz. Énekelhetünk egy Zsoltárra írt anthem-et is. 
 
Az utolsó felolvasás előtt az aznapi igerészhez illő éneket vagy hallelu-
ját énekelhetünk. Mivel a négy Evangéliumból történő felolvasás során 
Krisztus szavai hangoznak felénk, úgy éljük meg ezt, mint az élő 
Krisztussal való találkozást. Sok keresztény szeret felállni ekkor és 
Hallelujával üdvözölni Krisztust, kivéve Böjt alatt, és szívesen marad-
nak állva az evangélium felolvasására az őket megszólító Krisztus tisz-
teletére.  
 
IGEHIRDETÉS 
Egy vagy több szentírási olvasmány alapján értelmezése és hirdetése.  
 
Gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek kellene hallaniuk az igehir-
detést és válaszolni rá. Az igehirdetés feladata, hogy széles körben ha-
tásos legyen a korosztályt vagy a hitben járás szintjét tekintve. Ha 
szükséges, a gyerekeknek szóló igetanításra korábban is sor kerülhet, 
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válaszként az egyik felolvasott igeszakaszra. Ez az igetanítás a napi 
igére fókuszáljon, és olyan legyen a stílusa, amely megfelel a jelen levő 
gyerekek fejlettségi szintjének. Különösen hasznosak a konkrét törté-
netek, beszámolók. 
 
VÁLASZ AZ IGÉRE  
Ez magában foglal egy meghívást keresztény tanítványságra, amit egy 
meghívási ének követ (UMH 337-350); vagy egy keresztelői, konfirmá-
ciós vagy egy szövetségmegújító ének (UMH 604-611); vagy egyike 
azoknak az énekeknek, melyek az Elköteleződés-nél találhatók az 
UMH-ban, 939.; vagy valamely más ének, amely megfelelő válasz az 
igehirdetésre. A válasz tartalmazhat még: 
 

1. Elköteleződés először Krisztus mellett, ami után következhet 
egy felvétel a keresztelői vagy konfirmációs felkészítő csoportba.  
2. A hit újabb megerősítése (lásd 86-94; 106-110; 588-589) 
3. A keresztségi szövetség megfelelő részei: 

a, Szent keresztség (lásd 86-110) 
b, Konfirmáció (lásd 86-94 vagy 106-110) 
c, A keresztségi szövetség megújítása a gyülekezetben (lásd 11-114) 
d, Tagfelvétel a Metodista Egyházba azok számára, akik még 
nem metodisták (lásd 93-94 vagy 109-110) 

e, Tagfelvétel a helyi gyülekezetbe (lásd 93-94 vagy 109-110) 
4. Beiktatási szertartás az egyházi hivatalnokok, munkatársak vagy 
csoportok részére (lásd 593-605) 
5. Dicsőítés más módja, például gyógyító szertartás, ami megfelelő 
válasz az igehirdetésre (lásd 585-590, 613-629) 
6. Felszentelése vagy felajánlása például a templomépületnek vagy 
bútoroknak (lásd 606-607, 610-612, 630-651) 
7. Gyülekezeti vagy egyéni elköteleződés különböző szolgálatokra, 
például misszióra vagy békéltetésre) 
8. A gyülekezet csendes elmélyülése vagy kimondott kifejezések 
9. Az apostoli hitvallás vagy egy másik hitvallás (UMH 880-889), 
kivéve, ha már elmondták a Keresztségi Szövetségnél. A Hiszünk 
egy igaz Istenben (UMH 85) is hitvallásként énekelhető, vagy az 
egyike a következő énekeknek válaszként énekelhető a hitvallásra: 
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177. Ő az Úr      
98. Istené a dicsőség 
99. A tiszteletem 
 
GONDOK ÉS IMÁK 
Imába foglaljuk az örömöket és gondokat. Többféle formája lehet 
ennek az imának: 
 
1. Rövid könyörgés, kérések, hálaadások, ezt elmondhatja a vezető 
vagy gyülekezeti tagok. Minden imát követhet egy közös felelet, példá-
ul, „Urunk, hallgasd meg imánkat”, amit mindenki mond vagy énekel, 
vagy az UMH következő énekei közül választhatunk:  
 
490. Hallgass meg, Istenünk    
485. Imádkozzunk az Úrhoz 
488. Jézus, emlékezz meg rólam   
487. Ez a mi imánk 
 
2. Könyörgés és kérés litániája (lásd 495.) 
 
3. Felajánló imádság vagy könyörgő imádság (lásd 497-530). Ez magá-
ba foglalhatja emberek megáldását (lásd 531-548) és imádságot külön-
leges vasárnapokért vagy különleges napokért a felekezeti vagy világi 
naptárból (lásd 422-444). 
 
4. Pásztori ima, amely szerint a lelkész elmond, felajánl egy imát, mely-
ben összeszedi az egyház és a világ gondjait. A gyülekezet részvételét 
az imában az fejezi ki, hogy közösen „Ámen”-t mondanak vagy éne-
kelnek az imádság végén. Azért, hogy az emberek tudják, mikor kell 
„Ámen”-t mondani, a lelkész rendszeresen befejezheti úgy az imádsá-
got, hogy „Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében”.  
 
Az imádságok előtt összegyűjthetjük az imakéréseket a gyülekezetben 
írásban vagy szóban. A kórus vagy a gyülekezet énekelhet egy meghí-
vást az imádságra az UMH 951-952-es oldaláról választva. Lásd még: 
Hívás imádságra (196.); Jézus, imádkozunk (192.); Ahol ketten vagy 
hárman összegyűlnek (202.). 
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A gyülekezet énekelhet „Ámen”-t (lásd UMH 897-904.), vagy egy ima-
feleletet az UMH 952. oldaláról, Heleluyan (UMH 78.), vagy Emlé-
kezz rám (UMH 491.). Ezalatt az idő alatt megkérhetjük az embereket, 
hogy térdeljenek az úrvacsorai térdeplőre. 
 
Azok a gyülekezetek, amelyek nem szeretnék a Gondokat és imákat és 
a Felajánlást az igehirdetés utánra helyezni, megtehetik ezt a Nyitó 
imádság és dicséret alatt is. A nyitó imádságot megnövelhetjük úgy, 
hogy magába foglalja a Gondok és imákat, valamint az azt követő Fel-
ajánlást, amit dicséret kísér, vagy orgonaszó, vagy egyéb hangszer szó-
lójátéka.  
 
BŰNVALLÁS, BŰNBOCSÁNAT ÉS BÉKESSÉG 
A 20-21. oldalon találunk egy leírást a bűnvallásról és bűnbocsánatról, 
ami megmagyarázza ezt a pontját az istentiszteletnek és zenei javasla-
tokat is ad. A következőben találunk egy mintát a bűnvallás-
bűnbocsánat folyamatára, amire itt vagy a Bemenetel alatt kerül sor: 
 
Valljuk meg bűneinket Isten és a felebarátaink előtt.  
 
Kegyelmes Istenünk, megvalljuk, hogy vétkeztünk ellened  
gondolatban, szóval és cselekedettel, azzal amit tettünk,  
és azzal, amit elmulasztottunk megtenni.  
Nem szerettünk téged teljes szívünkből; 
Nem úgy szerettük felebarátainkat, mint magunkat.  
Igazán sajnáljuk, és alázattal megbánjuk bűneinket. 
A te fiadért, Jézus Krisztusért, könyörülj rajtunk és  
bocsáss meg nekünk; hogy akaratodban gyönyörködhessünk,  
és utjaidon járhassunk, a te neved dicsőségére. Ámen.  
 
Mindenki csendes bűnvalló imádságot mond. 
 
A mindenható Isten könyörüljön rajtad,  
bocsássa meg minden bűnödet a mi Urunk, Jézus Krisztus által, 
erősítsen meg minden jó cselekedetre, 
és a Szentlélek ereje által tartson meg téged örök életre. Ámen.  
 



26 

 

Az emberek felajánlhatják egymásnak a megbékülés és a szeretet jeleit, 
különösen, ha Úrvacsora is van az istentiszteleten. A békesség felaján-
lása egymásnak a megbékélés és áldás mozzanata, ami újszövetségi 
keresztény gyakorlaton alapszik (Rm 16,16; 1Kor 16,20; 2Kor 13,12; 
1Thessz 5,26; 1Pt 5,14). A tény, hogy ez közvetlenül a Felajánlás előtt 
helyezkedik el, a Mt 5, 23-24-re utal. Ez nem egyszerűen béke, hanem 
a Krisztus békessége, amit felajánlunk egymásnak. A használt gesztu-
sok és szavak nagyon változóak lehetnek, függ az emberek természeté-
től, szokásaiktól, valamint az alkalom természetétől. Például valaki 
megszoríthatja a másik kezét, és azt mondhatja: „A Krisztus békessége 
legyen veled.”, mire a másik azt válaszolhatja: „Veled is.” A békesség 
felajánlását ne keverjük össze a barátok és vendégek köszöntésével 
(lásd 17. és 22.). Ha a Bűnvallás és Bűnbocsánat az istentisztelet ko-
rábbi szakaszában van, a Békesség akkor is ezen a ponton legyen az 
istentiszteleten. 
 
A kórus énekelhet a Békesség alatt vagy a végén egyet a következők közül: 
 
620. Egy test, egy kenyér     
667. Shalom Chaverim 
666. Békesség neked 
 
FELAJÁNLÁS 
A felajánlás tartalmazhatja a következőket: 

1. Pénzbeli felajánlás vagy munka során készült termék 
2. Egyéb megfelelő ajándékok, úgymint valamilyen emlékkel 
kapcsolatos ajándék vagy más dolog, amit Istennek ajánlunk fel 
3. A kenyér és a pohár, amit a gyülekezetből választott emberek 
visznek az Úr asztalához a többi ajándékkal együtt, vagy leve-
szik a leplet róla, ha már a helyén van, és Úrvacsora következik 
utána 

 
Az ajándékok fogadása és bemutatása során felajánlhatjuk még az 
alábbiakat: 
 
1. Egy ének – ha utána Úrvacsora következik, egy meghívó éneket 
éneklünk, egyet az alábbiak közül az Énekeskönyvből: 
 



27 

 

621. Légy jelen asztalunknál, Urunk    
616. Jöjjetek, bűnösök az örömünnepre (1. versszak) 
319. Krisztus Jézus a halál erős kötelékeiben fekszik (4. versszak, a 
kórus énekli)   
510. Jöjjetek, ti vigasztalanok 
699. Jöjj, hadd forrjunk össze    
618. Törjük meg a kenyeret együtt 
625. Jöjj, hadd együnk (1., 2. versszak)   
383. Ez az új kezdetek napja (5. versszak) 
164. Jöjj, utam, igazságom, életem (2. versszak) 
 

2. Egy zsoltár 
3. Egy anthem 
4. Hangszeres zene 
5. Egy doxológia vagy más zenei válasz (lásd a listát a 
Doxológia és Felajánlás cím alatt az Énekeskönyvben a 951-
952. és a 18-19. oldalon), különösen a következők az UMH-ból: 

 
588. Minden ajándék Tőled jön  
640. Vedd a kenyerünket (refrén, Úrvacsora) 
621. Légy jelen asztalunknál, Urunk   
87. Milyen ajándékot hozhatunk (Úrvacsora) 
587. Áldd meg az ajándékokat 
 
Lásd még:  
Offertóriumi ének: A teremtés ajándékáért (179.) 
 

HÁLAADÁS (ÚRVACSORA NÉLKÜL) 
 
HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
 
Az alábbi vagy egy másik Hálaadó Ima (550-555.) következik az aján-
dékok bemutatása után: 
 
Minden ajándék Tőled jön, ó, Isten,  
és dicsérettel és hálával visszaadjuk neked, ami a tiéd. 
Te alkottál mindent, ami van,  
és szeretettel a saját képedre formáltál minket. 
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Mikor a mi szeretetünk elbukott,  
a Te szereteted rendíthetetlen maradt. 
A te egyetlen fiadat, Jézus Krisztust adtad, hogy Megváltónk legyen, 
hogy bőséges és örök életünk legyen.  
Mind, ami vagyunk, és minden, amink van, a Te bizalmad jele. 
És így, hálával mindazért, amit tettél értünk, 
felajánljuk magunkat, és mindenünket, amink van, 
egyesülve Krisztus áldozatával értünk. 
Szentlelked által tégy minket eggyé Krisztussal, egymással, 
és eggyé a szolgálatban az egész világ felé. 
Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében. Ámen. 
 
MIATYÁNK 
 
Mindenki imádkozza a Miatyánkot, az UMH 270-271. vagy 894-896. 
oldalának egyik formáját használva. 
 
Csend követheti a Miatyánkot. 
 
Ha nem úrvacsorai istentisztelet van, az istentisztelet véget ér a Kikül-
déssel. Lásd 31-32.  
 

HÁLAADÁS (ÚRVACSORÁVAL) 
 

VESZI A KENYERET ÉS A POHARAT 
 
Ez az első az Úrvacsora négy lépéséből, az alapján, amit Jézus tett az 
utolsó vacsorán. 
 
A lelkész az Úr asztala mögött állva veszi a kenyeret és a poharat, amit 
az Úr asztalára helyeztek, és felkészíti a vacsorára. Ha az oltár asztala a 
falhoz van támasztva, a lelkész állhat mellette, vagy egy különálló Úr 
asztalát tehetnek elé. Hagyomány szerint fehér vászonterítő fedi az Úr 
asztalát a kenyér és a pohár alatt, de ezt ne tévesszük össze azzal a 
terítővel, ami az asztal tetejéről függ le, és a nap vagy időszak színét 
ábrázolja. Javaslatokat a színekre a 226. oldalon találhatunk. Az is a 
hagyomány része, hogy a kenyeret és a poharat egy fehér szalvéta bo-
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rítja, vagy egy fehér vászonnal fedett kartonlap, vagy egy fém tálcasze-
rű fedő. 
A kenyér lehet kovászos vagy kovásztalan. Egy nagyobb darab vágat-
lan kenyér használata, melyet később az istentiszteleten megtörnek és 
kiosztanak az embereknek, a Pál által az 1Korintus10, 16-17 –ben leírt 
gyakorlatot követi, és azt jelképezi, hogy az egyház egy test Krisztus-
ban. Ezt a kenyérdarabot sütheti valaki a gyülekezetből. A pita külö-
nösen alkalmas, ha az emberek bemártással úrvacsoráznak (a kenyeret 
a kehelybe mártják). Ha a kenyérdarab még mindig le van fedve, a lel-
kész vegye le a leplet, mielőtt a Nagy Hálaadásra továbbmegy, de ne 
vágja el vagy törje meg a kenyeret. Ostya vagy kis kockák használata 
esetén a lelkész vegye le a fedőt vagy a borítást. 
 
Egy nagy pohár, amit általában kehelynek mondanak, szintén a Krisz-
tusban való egység szimbóluma. Ha a poharat még nem töltötték meg, 
a lelkész ekkor töltse meg. Ha sok kis poharat használunk, akkor a 
lelkész ekkor vegye le a borítást vagy a fedőt. Habár a történelmi és 
ökumenikus keresztény gyakorlat bort használ, a Metodista Egyház és 
a 18. századi elődei által használt must kifejezi a lelki érzékenységet az 
alkoholisták felépülésére, lehetővé teszi a gyerekek és fiatalok részvé-
telét, és támogatja az egyház tanúságát az absztinencia mellett. 
 
A NAGY HÁLAADÁS 
 
Mivel Jézus hálát adott (megáldotta) a kenyérért és a pohárért, így tesz 
a lelkész és a gyülekezet. Ezt az imát a lelkész mondja, akit annak a 
gyülekezetnek a vezetésére neveztek ki, és a püspök jóváhagyta, hogy 
kiadja a szentségeket; vagy más idősebb felszentelt teszi ezt. Ha nincs 
jelen sem a lelkész, sem más idősebb felszentelt, az Úrvacsora helyett 
inkább Szeretetünnepet tartsunk (581-583.). A lelkész az Úr asztala 
mögött áll, a gyülekezet is áll. Egy bevezető párbeszéd után a lelkész 
és a gyülekezet között, a lelkész hálát ad az alkalomhoz illően, megem-
lékezve Isten üdvmunkájáról és az Úrvacsora intézményéről, a Szent-
lelket hívja, hogy munkálkodjon, és ezt a Szentháromság dicséretével 
zárja. Az emberek imádó és éljenző válaszát közbeszúrják, és az imád-
ság a gyülekezet „Ámen”-jével végződik. A Nagy Hálaadásról olvas-
hatunk az Igei és asztal körüli istentisztelet I-IV résznél, valamint az 
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54-80. oldalon. A gyülekezet válasza éneklő is lehet, az UMH 17-25. 
oldalát használva. 
 
MIATYÁNK 
 
Mindenki imádkozza a Miatyánkot, az UMH 270-271. vagy 894-896. 
oldalának egyik formáját használva. Ez a forma hidat képez az Úrva-
csora első mozzanata (Hálaadás) és a második mozzanata között 
(Áldozás). Ez az Isten felé való hálaadásunk fenséges tetőfoka és szó-
beli belépés az Istennel való közösségbe, amelynek szentségére nem 
találunk szavakat. 
 
Az embereket hívhatjuk így a Miatyánkot imádkozni: 
„És most, Isten gyermekeinek a bizonyosságával imádkozzunk: …” 
 
A KENYÉR MEGTÖRÉSE 
 
Az Úrvacsora négy mozzanata közül a harmadik, csakúgy, mint az 
első, rövid, és előkészíti a lépést, ami közvetlenül ezután jön. Ez lépé-
sek sorozata, mely az embereket a vacsorára hívja. A lelkész, még min-
dig az Úr asztala mögött állva, felemeli a töretlen, fel nem vágott ke-
nyeret úgy, hogy az egész gyülekezet lássa, és megtöri kézzel csend-
ben, vagy megfelelő szavakkal. Ha különálló ostyákat vagy kenyérkoc-
kákat használunk, akkor egy ostyát (lehetőség szerint egy nagyobbat) 
törünk meg vagy egy nagyobb kenyérdarabot, amiből vágták a kocká-
kat. A lelkész ezután felemeli a poharat, vagy a sok kis pohár közül 
egyet, csendben, vagy megfelelő szavakkal. A 39. oldalon találunk le-
írást a szavakra, amik kísérhetik ezeket. 
 
A Kenyér Megtörése után a lelkész bejelenti, hogy az asztal kész, és 
jöhetnek az emberek, hogy részesüljenek benne, ezt egy ilyen mondat-
tal teheti: „Gyertek, készen áll az asztal.” [Magyarországon: Gyertek, 
mert íme, minden kész.” 
 
A KENYÉR ÉS A BOR KISZOLGÁLTATÁSA 
 
A negyedik és egyben utolsó része az Úrvacsorának az, hogy az a ke-
nyeret és a poharat az embereknek adják, mint ahogy Jézus a tanítvá-
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nyoknak adta. Mindenki, aki keresztény életet szeretne élni, gyermeke-
ivel együtt, meghívott, hogy részesüljön a kenyérből és a pohárból. 
Nincs olyan hagyományunk, miszerint bárkit, aki részesülni kívánna az 
Úrvacsorából, visszautasítanánk. Bárki, minden ember részesülhet 
ebből állva, térdelve vagy ülve. Az a szokásunk, hogy minden ember-
nek egyesével adjuk az Úrvacsorát, miközben ezeket mondhatjuk: 
 
[Név], Krisztus teste, mely érted adatott. Ámen. 
[Név], Krisztus vére, mely érted adatott. Ámen.  
 
vagy 
 
Krisztus teste, a mennyei kenyér. Ámen. 
Krisztus vére, a megváltás pohara. Ámen.  
 
vagy 
 
Jézus Krisztus, a mennyei kenyér. Ámen. 
Jézus Krisztus, a megváltás pohara. Ámen.  
 
Minden igyekezettel azon kellene lenni, hogy minden ember, különö-
sen a gyerekek, szívesen látottnak érezze magát az asztalnál. Különö-
sen hatásos ránézni a megszólított emberre, megérinteni minden em-
ber kezét, míg a kenyeret és poharat kapják, és ha lehet, minden em-
bert nevén szólítani. 
 
Kiszolgálni a másik Úrvacsorával a mi hitünkből fakad, miszerint 
Krisztus adja ezt a Szent vacsorát, mi pedig Krisztus kegyelmének 
elfogadói lehetünk. Hagyomány szerint a lelkész részesül először a 
kenyérből és a pohárból, majd pedig kiszolgálja azokat Úrvacsorával, 
akik segítenek majd neki osztani a kenyeret és a poharat; de ha úgy 
tetszik, a lelkész és a segítői részesülhetnek belőle utoljára. Egyvalaki a 
segítők közül kiszolgálja a lelkészt Úrvacsorával. 
 
A gyülekezet énekelhet, míg a kenyeret és a bort osztják. Az UMH 
612-641-es énekei mellett és az Énekeskönyv 641. oldalán felsoroltak 
mellett, valamint az Úrvacsora címszó (UMH 943.) alatt szereplők 
mellett sok más ének is van az UMH-ban, mely megfelelően kifejezi az 
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emberek szeretetközösségét Istennel és egymással. Az énekek válasz-
tásakor figyelembe kell venni a konkrét napot vagy időszakot az Egy-
házi Esztendőben, és azt, hogy melyik éneket ismeri és szereti a gyüle-
kezet. Különösen hatásos, ha az emberek fejből énekelnek. Néha az is 
hasznos, ha énekelnek és ismételnek kórusokat, úgymint Jézus, emlé-
kezz meg rólam (UMH 488.), Emlékezz rám (UMH 491.), a refrén 
Egy kenyér, egy test (UMH 620.), vagy a váltakozó refrén A Föld gyö-
nyörűségére (UMH 92.). 
 
Miután az emberek részesültek az Úrvacsorában, az Úr asztalát elrendezik.  
 
Hogy mit kezdünk a maradék kenyérrel és borral, az Isten ajándékaival 
való sáfárkodásunkat fejezi ki és a tiszteletünket a szent cél felé, amire 
használtuk.  
 

1. Félretehetik azok számára, akik betegek, vagy szerettek volna 
részesülni belőle, de nem tudtak eljönni. Lásd Igei és asztal kö-
rüli istentisztelet V. az 53-55. oldalon.  
2. Tiszteletteljesen elfogyaszthatja a lelkész vagy más, míg rend-
be teszik az asztalt vagy az istentisztelet után.  
3. Visszatérhet a földbe, vagyis a kenyeret eltemetik a földbe, 
vagy szétszórják rajta; és a bort tisztelettel kiöntik a földre – egy 
bibliai példa az imádatra (2 Sámuel 23,16) és egy mai ökumeni-
kus jelkép. 

 
Egy rövid hálaadó imádság, amit a lelkész mond vagy az egész gyüle-
kezet, lezárja az Úrvacsorát, miután részesültek belőle az emberek 
(lásd 39, 53). Néha a záróének is ezt a célt szolgálhatja. Néhány éneket 
énekelhetünk, amíg az emberek úrvacsoráznak, majd az Úrvacsora 
után az énekek utolsó versszakait énekeljük. Az Énekeskönyv követ-
kező énekei és versszakai javasoltak: 
 
625. Jöjj, hadd együnk (utolsó vsz.)    
615. A kenyérért, amit megtörtél 
632. Vonj minket a Lélek kötelékébe (utolsó vsz.)    
623. Itt, ó Uram (4., 5. vsz.) 
617. Örömmel jövök (3-5. vsz.) 
563. Atyánk, köszönjük neked (énekelheti kórus harangjátékkal)  
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634. Most felkelünk az asztaltól 
102. Most mindent Istennek köszönünk 
565. Atyánk, köszönjük neked    
84. Köszönjük, Urunk 
614. A kenyérért, amit megtörtél    
629. Te elégíted meg az éhező szívemet (utolsó vsz.) 

 
KIKÜLDÉS 

 
ÉNEK ÉS ELBOCSÁTÁS ÁLDÁSSAL 
 
Akár volt Úrvacsora, akár nem, az istentisztelet azzal fejeződik be, 
hogy az emberek állnak és kiküldetnek aktív szolgálatra a világba. Az 
utolsó ének a kiküldetésben lehet egy teljes gyülekezeti ének vagy an-
nak néhány versszaka. Ez lehet: 
 

1. Hálaadó és dicsérő ének vagy doxológia  
2. Megszentelő ének a világi szolgálatra 
3. Kivonuló ének  
4. Az Úrvacsorát követő egyik hálaadó ének (a listát lásd fentebb) 
5. Egy kedvenc ének vagy mottóének, amit minden héten éne-
kelnek 

 
Listákat találunk még a következő címszavaknál: Záróénekek (UMH 
939.), a Tanítványság és istentisztelet (UMH 940.), és Doxológia 
(UMH 951.), és fentebb a Doxológiák listázásánál a 18-19. oldalon. 
Ha egy konkrét kiküldő éneket szeretnénk énekelni minden héten, az 
UMH következő énekei javasoltak: 
 
376. Dona Nobis Pacem    
671. Urunk, bocsáss el miket a Te áldásoddal 
665. Menjetej békével     
664. Isten áldása küld minket 
672. Isten legyen veletek, míg ismét találkozunk  
666. Békesség neked 
673. Isten legyen veletek, míg ismét találkozunk  
667. Shalom 
668. Induljunk most a Te békéddel    
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84. Köszönjük, Urunk 
 
Lásd még: 
Egy indiai áldás (186.) 
Megáldás (190.) 
Shawnee úti ének (197.) 
 
Az Elbocsátást Áldással, amit sokszor Megáldásnak neveznek, a lel-
kész adja, szemben az emberekkel. Ez az embereket szólítja meg, nem 
Istent, és a lelkész és az emberek egymásra néznek, ahogy a lelkész 
adja az áldást. Ezért elölről kell adnia az áldást a lelkésznek, ne hátul-
ról. Lásd 39., 151., 157., 559-566.  
 
Ha a záróének egy kivonuló ének, melybe a lelkész is bekapcsolódik, 
akkor az Elbocsátás Áldással után következik, más esetben megelőzi 
az Elbocsátás Áldással-t.  
 
ELINDULÁS 
 
Ahogyan a Gyülekezés, az Elindulás is a közös imádat része, egészen 
addig, míg az emberek együtt vannak az istentisztelet helyszínén. Egy 
vagy több pont megvalósulhat az alábbiak közül: 
 

1.Orgonaszó vagy más hangszeres szólójáték, miközben az em-
berek szabadon elindulhatnak, csendben a helyükön állva ma-
radhatnak azt hallgatni, vagy ülve hallgathatják.  
2.Csend, mielőtt a gyülekezet elmegy. 
3.Gyertyák eloltása és a fény kivitele (ez azt jelképezi, hogy 
Krisztus fénye kivezet minket a világba), ha ezt a visszavonulás 
alatt nem tették meg.  
4.Baráti köszöntés, beszélgetés, társaság  
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1.2. ALAPVETŐ MAGYARÁZATOK  
AZ ISTENTISZTELETI GYAKORLATHOZ 

 
AZ ISTENTISZTELET ALAPVETŐ KÉRDÉSEI 
 
Az istentisztelet liturgiáját úgy kell vezetni, hogy benne Krisztus jelen-
létét éljük át. Ez azért lehetséges, mert Isten maga hív meg bennünket 
a vele való közösségre, mert Krisztus jelenre vonatkozó ígérete érvé-
nyes az istentiszteletre, mert a Szentlélek segítsége által Krisztus jelen-
léte hitben átélhető. Az istentisztelet legfontosabb közösségi esemé-
nyei – az Ige felolvasása, az igehirdetés, az imádság és a dicsőítés – 
Krisztus jelenlétében történnek. Ezeken kívül a sákramentumok ün-
neplésében is Krisztus jelenlétét tapasztalja a közösség. A metodista 
egyházban nem szokás az úrvacsorát minden vasárnap ünnepelni, de 
törekszünk arra, hogy gyakrabban történjen meg, mint csak a jelentős 
ünnepeken. (Magyarországon általában minden hónap első vasárnapján, 
karácsonykor, újévkor, húsvétkor és pünkösdkor tartunk úrvacsorát.) 
 
Az istentisztelet jó megértéséhez a következő megfontolásokat tartjuk 
alapvetően fontosnak: 
 
Először: Az istentiszteletnek az örömteli dicséretmondás és hálaadás 
alkalmának kell lennie. Az úrvacsora ünnepében is összekapcsolódik 
az emlékezés Jézus bűnért hozott áldozatára a boldog hálaadással, ami 
a Krisztus által ajándékozott üdvösségből fakad. A hálaadás tetőpont-
ját abban éri el, hogy mi magunkat adjuk áldozatul Istennek (Róm 
12,1). A bibliai nyelvhasználatban a hálaadás és áldás fogalmai egymás-
hoz tartoznak. Ez arra utal, hogy a hálaadás által illeszkedünk bele 
Isten áldó munkájába. 
 
Másodszor: Az istentisztelet központi eseményéhez tartozik Isten igéjé-
nek és az ő hatalmas művének hirdetése a jelenben. Az igeolvasás, az 
éneklés, az írásmagyarázat lehetővé teszi az Isten igéjének tanúságté-
telét. Különösen a prédikáció alkalmas arra, hogy Isten igéjét a jelenre 
alkalmazzuk, munkájának időszerűségét bejelentsük, és bizonyságot 
tegyünk róla. Az istentiszteleti rendet oly módon alakítjuk, hogy a gyü-
lekezet az igeolvasás, az éneklés és az igehirdetés által aktívan részt 
vegyen az Isten igéjének eseményeiben. 
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Harmadszor: Az istentiszteleten a gyülekezet Isten tetteire emlékezik, 
amik nyilvánvalóvá lettek a teremtésben, Izrael népe történetében, a 
megváltásban, és Krisztus egyházának történetében akár az egész vilá-
gon. Az emlékezés közel hozza a múltat. Így azonosulunk a Krisztus-
ban megjelenő isteni cselekvéssel. Folyamatosan a megváltó, gyógyító 
jelenlétben állunk, és tanuljuk a magunk történetét az „Isten velünk 
van” ígéret értelmében látni. Reménységünk van az ő királyi uralmá-
nak jövőjében, amint ez az úrvacsorában már előre kiábrázolódik, és a 
Krisztushoz tartozás jelévé lesz. 
 
Negyedszer: A Szentlélek istentiszteleti szerepe újra elismertté válik. Így 
például az ihletért való imádság azt a biztos várakozást feltételezi, 
hogy a gyülekezet az igehirdetésben és a dicsőítésben az Istennel való 
élő kapcsolatot tapasztalja. Az úrvacsora ünnepét is meghatározza a 
reménység, hogy a Szentlélek ereje működik, és hogy Krisztus az ige 
és a sákramentumok eseményében jelen van. Ezen túl felismerjük a 
Szentlélek működését különböző szolgálatokban, amit emberek végez-
nek a világban. Ezek a szolgálatok már maguk is istentiszteletek. De az 
elhívott gyülekezet dicsőítésében és bizonyságtételében egyértelműen 
és láthatóan összekapcsolódunk Krisztus művével. 
 
Ötödször: Az istentiszteleten látható az imádság és a dicsőítés újraérté-
kelése a fáradozásban, hogy a gyülekezet aktívan vegyen részt a kö-
nyörgésben. A gyülekezet imádsága az egyházért és a világért a hívők 
papi felelősségét fejezi ki. Az istentiszteleten a testvérek imádsága ke-
gyelmi eszközzé válik, ami sokak számára az élet nyereségét jelenti. 
Ezért az imádság ténylegesen az Isten népének munkája. 
 
Végül: A keresztény istentiszteletet Isten megígért királyságának fényé-
ben ünnepeljük, aminek beteljesedése még előttünk áll. Köztes időben 
élünk – Isten Krisztusban megvalósult egykori engesztelő tette és az 
idők végén győzelmesen érkező Úr eljövetele között – szeretetre, szol-
gálatra és imádásra elhívott nép vagyunk. Istentiszteletet ünnepelni 
eszerint nem csak azt jelenti, hogy a múlt történéseire emlékezünk, 
hanem a jelenben tapasztaljuk minden esemény erőteljes hatását. Is-
tentiszteletet ünnepelni nem csak azt jelenti, hogy derűlátóan megyünk 
a jövő felé, hanem minden természetes várakozáson felül reményke-
dünk, haladva a győzelmes és uralmát beteljesítő Krisztus felé. 
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Ezek Isten legnagyobb ajándékai, amiket ő maga ad az istentisztelet-
ben nekünk, és felhatalmaz bennünket, hogy továbbadjuk egymásnak. 
 
MAGYARÁZAT A GYAKORLATHOZ 
A következő magyarázat a harmadik istentiszteleti rendre vonatkozik, ami mint 
ige-istentiszteleti lehetőség szerepel a liturgiában. A legtöbb magyarázat könnyen 
alkalmazható főként a hosszabb ideje használatban álló istentiszteleti rendekre is. 
 
ELSŐ RÉSZ: GYÜLEKEZÉS ÉS IMÁDÁS 
 
GYÜLEKEZÉS 
Nagy jelentősége van annak, hogy mit csinálnak az emberek, miköz-
ben az istentiszteletre gyülekeznek. Ami ezekben a percekben történik, 
az nem mutathatja azt, hogy a mindennapok problémái és az istentisz-
telet között szakadék van. Sokkal inkább a kettő szoros összekapcso-
lódásának kell kifejeződnie. Különböző használható lehetőségek közül 
különösen említésre méltóak: 
 

1. Az emberek személyes köszöntése, oldott társalgás és alka-
lom az együttlétre. Ha lehetséges ez egy előtérben történjen. 
2. Csönd, elmélyülés, személyes imádság. 
3. Kötetlen, vidám éneklés, figyelembe véve a gyülekezet ének-
választását. 
4. Kevésbé ismert énekek, kánonok, kórusművek begyakorlása 
az istentiszteletre. 
5. Orgona előjáték (eközben nem lehet a gyülekezetben beszélgetés). 

 
Természetesen lehetséges két vagy több ötletet kombinálni. A meglé-
vő gyakorlatot nem kell azonnal felrúgni, vagy megszüntetni. Az azon-
ban fontos, hogy az istentiszteletre gyülekezés jelentőségét tudatosítsuk a 
testvérekben, és találjunk megfelelő alkalmat az emberek bíztatására. 
 
BEVEZETŐ SZAVAK 
A köszöntő szavaknak ki kell fejezniük, hogy az emberek itt a Szent-
háromság Isten nevében gyülekeztek össze. Egy meghívó, vigasztaló, 
buzdító, felrázó igevers következhet. Jól elképzelhető egy a gyülekezet 
és a lelkész által felváltva mondott liturgiai bevezető is. Mindenesetre 
ezen a helyen nem arról van szó, hogy a lelkész a személyes kívánsága-
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it és jó gondolatait továbbítja a gyülekezet felé. A bibliai vagy liturgiai 
üdvözlés közvetlenül Isten dicsőítésére; éneklésre és imádságra han-
goljon. 
 
GYÜLEKEZETI ÉNEK 
Az első ének rendszerint Istent magasztaló legyen. Énekeljünk Isten 
jellemének nagyszerűségéről, tetteiben megmutatkozó bölcsességéről, 
szeretetéről. Feltéve, hogy az említett gondolatokat nem hagyjuk fi-
gyelmen kívül, ez az ének már kapcsolódhat a prédikáció tartalmához. 
Mindenképpen jó, ha az istentisztelet kezdő éneke meggyőző szövegű, 
vidám és erőteljes dallamú. 
Ismeretlen éneket jobb az istentisztelet későbbi pontjára illeszteni. 
Ajánlatos az új énekeket nem elhanyagolni. A kórus kitűnő segítséget 
nyújthat a begyakorlásnál. Ellentétben az ige-istentiszteletek első két 
típusával, ahol a gyülekezet ülve énekel, a harmadik formánál ajánlott, 
hogy a gyülekezet fennállva énekeljen. Az örvendező, intenzív együtt-
éneklés mindenkit megerősít. 
 
BEVEZETŐ IMÁDSÁG 
Az istentiszteleten az imádságban igazolódik a leginkább érthető mó-
don az élő Istennel és egymással való kapcsolatunk. Kifejeződik, kik 
vagyunk Isten előtt. 
A bevezető imádság forma és tartalom szempontjából sok lehetőséget 
tartogat. Ezért nem szabad a lelkésznek a vasárnap reggeli spontán 
ötlete szerint döntenie, hanem az előkészítő munka keretei között erre az 
imádságra is készülnie kell. Három lényegi forma különösen ajánlott: 
 

1. Az előző ének imádatát és háláját folytatva az imádságot 
továbbvezetni. 
2. Odafordulás Istenhez, bűnvallás és csend. Ez után követke-
zik a megbocsátás ígérete. A vigasztalás felváltva is történhet, a 
lelkész és a gyülekezet kihirdeti egymásnak a megbocsátást. A 
bűnvallás és a megbocsátás ígérete minden esetben összetar-
toznak. Egyik sem használható a másik nélkül. 
3. Egy ilyen imádság nem feltétlenül próbálja a teljes megszentelődési 
folyamatot prédikálni. Sokszor szólhat az elmúlt hét egy konkrét 
élményéhez kapcsolódva, amely nem volt mentes a bűntől. 
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Egy imádság, ami a nap egyházi jelentéséhez vagy az igehirdetés fő 
gondolatához igazodik. Ebben az esetben sem lehet prédikáció az 
imádság, hanem Istent kell megszólítani az aznapi téma fényében. 
Szabály szerint való, ha az imádság egy vagy két témát foglal magába 
és ennek megfelelően rövid. Aztán lehetséges vasárnapról vasárnapra 
más-más kérést előhozni az imádságban. 
Az imát mondhatja a lelkész, vagy más személy is. Megfelelő írott 
minta alapján ajánlható a közösen elmondott vagy váltott 
(responzórikus) imádság is. 
Az imádság közbeni külső viselkedést nem lehet általánosan rögzíteni. 
Leggyakoribbak a következő helyzetek: Fennállva, ez kifejezi az imádkozó 
Isten előtti tiszteletét; meghajolva, ami az Isten előtti belső megtörtséget 
mutatja; térdelve, az alázatos alárendeltség jeleként. Jó, ha a gyülekezet 
tudja, hogy a külső imatartás egy belső beállítottságot fejezhet ki. 
 
DICSŐÍTÉS 
Az Isten imádatában az egész gyülekezetnek látható és hallható mó-
don részt kell vennie. Erre különböző lehetőségek vannak: 
 

1. Az évszázados hagyománynak megfelelően el lehet énekelni a 
Kyrie (Uram, irgalmazz) vagy a Gloria in excelsis (Dicsőség a magasság-
ban Istennek) éneket. 
2. Dicséretek, zsoltárok, kiválasztott énekversek vagy kórusmű-
vek nagyon alkalmasak a dicsőítésre. 
3. Énekelhet a kórus, esetleg egy felelgetős éneket a gyülekezettel. 

 
Mindenesetre ne legyen az istentiszteletnek ezen a helyén sem tanulsá-
gos, sem figyelmeztető mondanivalójú ének. A liturgiai énekek külö-
nösen alkalmasak, hogy a gyülekezet belegyökerezzen, beletagozódjon 
a történelembe és a keresztény testvériségbe, tudatosan túllépve az 
egyéni határokat. Ebben az értelemben az azonos liturgiai darab rend-
szeres használata a hitélet gazdagítását szolgálja, nem az ötlettelen 
megszokásból fakad. 
 
MÁSODIK RÉSZ: IGEHIRDETÉS 
 
Fontos, hogy a gyülekezet az istentiszteletnek ezt a részét az ihletért 
szóló imádságtól a prédikáció végéig, mint egy összetartozó egészet 
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élje át. Itt kell minden istentiszteleti résztvevőnek Isten üzenetét meg-
hallania, az életre való igényét felismernie, és itt tudja Isten vigasztalá-
sát és segítségét megtapasztalni. 
 
IMÁDSÁG AZ IHLETÉRT 
Ez az imádság az összekapcsoló elem az istentisztelet két része, a be-
vezető és az igehirdetési rész között. Vezetést és világosságot kérünk a 
Szentlélektől az igehirdetéshez, meghallani és megérteni a szót. Ezt a 
liturgiai elemet rá lehet bízni egy munkatársra, akit az istentisztelet 
előtt be kell vezetni ennek az imádságnak a jelentésébe. 
 
IGEHIRDETÉS 
Az istentisztelet alapalkotórészei a három igeolvasási szakasz és az 
igehirdetés. Az igeolvasás fontosságát nem szabad alábecsülni. A bibli-
ai ige akkor is isteni erőként működik, ha az nincs megmagyarázva. Az 
olvasmány hatással van a hallgató életére, és megalapozza a rendszeres 
istentiszteleti résztvevő bibliaismeretét. A három felolvasott szakasz-
nak az ószövetségből, az apostoli iratokból és az evangéliumokból kell 
elhangzania. Az olvasmányok kiválasztása különböző szempontok 
szerint történhet, ezek alapján az egyik olvasmány a prédikáció textusa 
lehet: 

1. Az olvasmányok három éves terve, a perikóparend, igen kitű-
nő segítséget nyújthat. 
2. Fontos fejezeteket a Szentírásból (például a Zsoltárok, a He-
gyi beszéd, vagy a Róma 8.) be lehet folytatólagosan venni az 
olvasmányok közé. Ez a lehetőség különösen nagy segítség a 
gyülekezet tagjainak bibliaismerete szempontjából. 
3. Ajánlatos még az olvasmányok tematikus egyeztetése az egy-
házi évhez vagy a prédikációhoz. 

 
A Szentírás felolvasására felkérhetünk munkatársakat. Ha az istentisz-
teleti terem és a berendezések alkalmasak erre, felolvashatnak az oltá-
ron álló Bibliából is. Ez a szimbólum megerősíti a Szentírás jelentősé-
gét az istentiszteleten. 
Különösen figyeljünk, hogyan hangsúlyozzuk a felolvasás kezdetés és 
végét. Legyen rövid és a lényegre mutató, a kezdés például így hang-
zik: Hallgassátok meg Isten igéjét a …-ból! [Magyarországon inkább 
így mondjuk: Olvassuk együtt Isten igéjét a …-ból!]. Befejezésül: Ez 
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az Isten igéje! A gyülekezet válasza: Ámen! [Magyarországon: Így 
hangzik Isten igéje!] 
Más forrásokból való felolvasás nem alkalmas ezen a helyen. Semmi 
sem szoríthatja ki a Szentírás felolvasását a helyéről, de a prédikáció-
ban, a bibliai szöveg aktualizálása vagy magyarázata érdekében helyet 
kaphatnak más írások. 
A második olvasmány után egy gyülekezeti ének erősítheti és elmélyít-
heti az ige mondanivalóját. Az éneket érdemes az énekeskönyv téma-
jegyzéke vagy a bibliai textus, a főgondolat szerint kiválasztani. 
Az evangélium felolvasása után álljon fel a gyülekezet és énekeljen egy 
mottóéneket vagy egy énekverset. Ez az évszázados szokás ábrázolja 
ki számunkra az időtől és helytől függetlenül az egész keresztyénséggel 
való kapcsolatunkat. A dicséretmondás és az imádat a gyülekezet 
spontán reakciója az evangélium meghallása után. 
A prédikáció jelentőségét természetesen nem kisebbíti a bibliaolvasás 
hangsúlyozása. A prédikációnak központi jelentősége van az istentisz-
teleten. Az igeliturgia harmadik formulája úgy utal egy gazdag tartalmú 
istentiszteletre, hogy szabályos körülmények között a prédikáció ideje 
ne legyen több 12-15 percnél. Fontos ehhez az alapos előkészítés, a 
világos felépítés és a precízen megfogalmazott kijelentések sora. 
A prédikáció nyelve rendszerint az írás nyelve. Ezáltal az textusolvasás 
és a magyarázat között összhang van. Tekintettel a sok helyről, más 
vidékekről is megjelenő vendégekre ez kívánatos. Más a helyzet a csa-
ládi istentiszteleteken, ahol a gyerekek is részt vesznek. Itt a dialektus 
inkább alkalmas lehet. (…) 
 
HARMADIK RÉSZ: VÁLASZ, KIKÜLDÉS ÉS ÁLDÁS 
 
Orgonajáték, a kórus éneke, vagy egy zenedarab kapcsolódhat a prédi-
kációhoz, ami átvezet az istentisztelet harmadik részére. Ha szokásban 
van a közjáték, akkor ennek jelentőségét tudatosítani és értékelni kell. 
 
VÁLASZ A PRÉDIKÁCIÓRA 
Ahogyan az igehirdetést megelőzi a gyülekezés és a dicsőítés, úgy kell 
követnie a közösség válaszadásának. Sajnos sok gyülekezetben évek 
óta elhanyagolják az istentiszteletnek ezt a részét. Ezért szükség van 
különböző bevezetési lehetőségekre, amivel a testvérek számára meg-
világosíthatjuk e liturgiai elem lényegét, és megmutathatjuk az aktív 
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közreműködés útját. Mivel ez sokak számára új lesz, fontos a lelkész 
segítő támogatása és buzdítása. Az istentiszteletnek erre a részére kez-
detben talán célzottan készülhet elő egy gyülekezeti tagokból álló cso-
port (pl.: egy házicsoport vagy a bibliaóra látogatói). Nagyon sokféle 
lehetőség elképzelhető az igehirdetésre való válaszadásként; következ-
zenek a leggyakrabban használatosak: 
 
1. Buzdítás a keresztény testvériségre. Egy gyülekezeti tag felszólíthat 
a Krisztushoz és egyházához való ragaszkodásra, bátoríthat megszen-
telődésre egy meghatározott, az igehirdetésben elhangzott téma kap-
csán. Lehet felhívás egy konkrét indítvány követésére. Ebben az eset-
ben természetesen példaként kell a buzdítónak elöl haladnia, a gyüle-
kezet tagjai pedig kapjanak lehetőséget az elkötelezettségre való kész-
ségüket megerősíteni. A laikus elöljáró itt újra elláthatná az eredeti 
feladatát. 
 
2. Csend a továbbgondolásra, végül alkalom az igehirdetés nyomán 
ébredt gondolatok megbeszélésére. Egy vagy több személy felelhet az 
igehirdetésre a saját érzéseit megosztva, ezzel elmélyítik és megerősítik 
a hallottakat, illetve kiegészíthetik egy aktuális bizonyságtétellel. Figyel-
ni kell, hogy a hirtelen elhangzó sok élmény ne oltsa ki az istentisztelet 
bizonyító erejét. 
 
3. Bűnvallás és a megbocsátás ígérete. A prédikáció témája szerint ér-
telemszerűen tervezünk, elhagyhatjuk az istentisztelet bevezető részé-
ből a bűnvallást és a megbocsátás ígéretét és beilleszthetjük ide. 
 
4. Keresztelő, bejelentés vagy tagfelvétel, új látogatók bemutatása, 
gyülekezeti szolgálat új munkatársának bevezetése vagy más egyházi 
esemény. Arra figyelni kell, hogy az igehirdetésre adott válasz ne csak 
néhány ember magánügye legyen, hanem a teljes gyülekezet az ese-
mény részese lehessen. 
 
5. A hívők megújítása, megerősítése. A keresztség és a tagfelvétel em-
lékét felidézheti és megjelenítheti egy szabadon fogalmazott vagy elő-
készített hitvallás. Az istentisztelet résztvevőinek a szövetséghez ren-
díthetetlenül hűséges Istenre alapozva kell a szövetségbe fogadott test-
vért, mint gyermeküket elismerni. Fontos, hogy a megkötött szövetsé-
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get hitvallásban, önfeláldozásban és engedelmességben magukénak 
érezzék. 
6. Üdvözlet a béke jelével. A béke jele erős jelképes gesztus, ami 
Krisztus békességének ajándékára és a gyülekezeten belüli megbéké-
lésre mutat. A béke jele lehet egy kézszorítás, kézfogás mindkét kéz-
zel, alkalmanként ölelés vagy egy békecsók. Közben ezt mondjuk 
„Krisztus békessége”, mire a testvér felelete „Ámen”, vagy mondha-
tunk más spontán baráti szavakat is, amire Isten az adott pillanatban 
indít. A békecsók egyik személytől a másikig sorban továbbmehet, de 
az is megfelelő, ha egyes emberek egymáshoz lépnek és békét kötnek 
egymással. (Mt 5,23kk) 
 
IMÁDSÁG ÉS KÖZBENJÁRÁS 
Ezt az imádságot úgy kell alakítani, hogy az istentisztelet minden 
résztvevője átélhesse, hogy a személyes aggodalmaival és kéréseivel 
imádságban hálaadással Isten elé járulhat (Fil 4,6). Ez a következő le-
hetőségek szerint képzelhető el: 
 

1. A gyülekezet tagjai elmondják spontán imádságaikat és kéré-
seiket (hagyományos imaközösség). Jó, ha az imádságok egyen-
ként egy kérést foglalnak magukba és lehetőség szerint rövidek. 
2. Az emberek szabad beszélgetés során elmondják kéréseiket 
végül a lelkész imádkozik, sorra veszi az elhangzott kéréseket és 
talán további aktuális témával egészíti ki azokat. 
3. Két vagy három gyülekezeti tag imádkozik elöl. A világ és az 
egyház ügyeiből gyűjtik össze a kéréseiket, és az istentisztelet-
nek ezen a helyén személyes imádságként viszik Isten elé. 
4. Imádság, ami az aktuális kéréseket fogalmazza meg és sok-
szorosítás után felelgetősen (responzórikusan) mondhatja a 
gyülekezet. 

 
Ennek az imádságnak mindenképpen össze kell kapcsolnia a vasárnapi 
istentiszteletre összegyülekezett közösséget a világban felelősen cse-
lekvő kereszténységgel. Az Istennek tetsző istentisztelet (Rm 12,1-2) 
széleskörű megértését szem előtt kell tartani. 
 
HÁLAÁLDOZAT 
A hálaáldozat az istentisztelet része. Többről van szó, mint a pénzről. 
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Az adomány beadása az önfeláldozás jelképes cselekménye, felajánljuk 
önmagunkat és mindenünket, amink van, a szolgálatra és az Ő orszá-
gának építésére. 
Lágy zene kísérheti az adománygyűjtést. Méltó, hogy a gyülekezet fel-
álljon, amikor az összegyűjtött adományt előreviszik. Ha lehetséges, 
minden alkalommal helyezzék az Úr asztalára. 
 
HÁLAIMÁDSÁG 
A gyülekezet még áll, és az adomány összegyűjtését végző munkatár-
sak elöl maradnak, amíg a lelkész hálaimát mond. Ebben nem a pén-
zért való köszönet szólal meg, nem egy „Isten fizesse meg” a gyüleke-
zet felé. Nem a pénzt kell megáldani, hanem Istent dicsőíteni a jóságá-
ért, ami a földi adományokon keresztül is gazdagon láthatóvá válik. A 
rövid hálaimát az Úr imája követi. 
 
KIKÜLDÉS ÉS ÁLDÁS 
A kiküldésben a gyülekezet egy üzenetet kap, ami a világban az isten-
tiszteleten meghatározott életre indítja. Ez lehet egy bibliai ige, egy 
énekvers, egy idézet vagy egy egészen rövid személyes üzenet a lel-
késztől. 
Az áldás, mint Isten ígérete szól a gyülekezetnek, ezért a lelkésznek a 
gyülekezetre kell néznie. Egy áldó mozdulat hangsúlyozhatja az áldó 
szavak jelentőségét. 
 
BEFEJEZÉS 
A helyi gyakorlatnak megfelelően az áldás szavait követheti még egy 
énekvers és/vagy egy befejező orgonajáték. 
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2. ÚRVACSORAI LITURGIÁK 
 

– RÉGI ÚRVACSORAI LITURGIA – 
 

Lelkész: 
A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok 
nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt az ígéretet, és most asztalához hív 
bennünket. Előbb azonban valljuk meg bűneinket a szent Isten előtt. 
 
Gyülekezet: 
Mi Urunk és Istenünk, mindenek teremtője! Életünk és gyüle-
kezetünk élete nincs elrejtve előtted. Megvalljuk, hogy vétkez-
tünk ellened gondolatban, szóval és cselekedettel. 
Megvalljuk, hogy sokszor nem figyeltünk szeretetedre és paran-
csolataidra, és teret engedtünk a szeretetlenségnek. Te erővel 
akartál felruházni bennünket mindennapi szolgálatunkban, mi 
azonban elzárkóztunk előled. Sok mindent fontosnak tartot-
tunk, de küldetésed számára nem volt elég időnk. Sokszor azt 
tettük, ami tetszésünkre volt, és közben elfeledkeztünk rólad és 
felebarátainkról. Te elküldtél bennünket, hogy üdvösségednek 
bizonyságai legyünk, mi azonban sokszor adósok maradtunk a 
bizonyságtétellel. Fájlaljuk kudarcainkat, és kérünk Urunk, kö-
nyörülj rajtunk és bocsáss meg nekünk! Újíts meg bennünket 
Szentlelked által! Segíts, hogy Jézus Krisztus követeiként szol-
gáljunk felebarátainknak, és dicsőségedre élhessünk! Ámen. 
 
Lelkész: 
Bűnvallásunkat és kéréseinket vigyük csendes imádságban Isten elé! 
 
CSENDES IMÁDSÁG 
 
Lelkész: 
Urunk! Hallgass meg bennünket, amikor együtt imádkozunk! 
Gyülekezet: 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te ne-
ved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
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mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbo-
csátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, 
de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és 
a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
Lelkész: 
Halljátok Isten ígéretét: tetszés szerint választható 
 
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és 
megtisztít minket minden gonoszságtól. (1Jn 1,9) 
Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért 
jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. (1Tim 1,15) 
Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus 
Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a 
mienkért, hanem az egész világ bűnéért is. (1Jn 2,1-2) 
 
ÉNEK 
47. Ó, hála az Úrnak… 
 
Lelkész:  
Adjunk hálát Istennek a zsoltár szavaival: 
Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! 
Gyülekezet: 
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! 
Lelkész: 
Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. 
Gyülekezet: 
Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. 
Lelkész: 
Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. 
Gyülekezet: 
Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. 
Lelkész: 
Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az 
istenfélők iránt. 
Gyülekezet: 
Áldjad, lelkem, az Urat! (Zsolt 103,1-4. 8. 10-12. 22) 
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Lelkész: 
A szereztetési igéket olvassa (1Kor 11,23-32), majd a meghívás szavait közvetíti. 
Tetszés szerint választható: 
Jöjjetek, mert már minden készen van! (Lk 14,17) 
Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá 
menekül. (Zsolt 34,9) 
Jézus Krisztus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el! (Jn 
6,37) 
Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, a Jézus Krisztussal, a mi 
Urunkkal való közösségre! (1Kor 1,9) 
 
A lelkész kiszolgáltatja az úrvacsorát. 
 
Lelkész: Imádkozzunk! 
Úr Jézus Krisztus, e szent jegyek által bizonyossá tettél bennünket a 
veled és az egymással való közösségben. Hálát adunk neked, és ma-
gasztalunk téged. Megerősítettél bennünket a további szolgálatra. Se-
gíts szolgálnunk mindazokkal az ajándékkal, amiket tőled kaptunk. Te 
vagy múltunknak, jelenünknek és jövőnknek is Ura. Bízunk benned, 
bárhová vezess is bennünket. Erősíts meg minket a te országod eljö-
vetelének reményében. Ámen. 
 
ÁLDÁS 
Tetszés szerint választható: 
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját 
az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon 
neked békességet! Ámen. (4Móz 6,24-26) 
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze 
meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetle-
nül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre tite-
ket, és ő meg is cselekszi azt. Ámen. (1Thessz 5,23-24) 
 
ZÁRÓÉNEK 
52. Szent vagy, szent vagy, szent vagy… 
84. Rád tekint már hitem… 
329. Tiéd örökre…  
410. Ó, fogd kezem… 
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– HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA – 
(BOOK OF WORSHIP LITURGIA) 

 
* Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél!  
A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 
 
MEGHÍVÁS  
A lelkész az Úr asztala mögött áll. 
Krisztus, a mi Urunk mindazokat asztalához hívja, akik szeretik Őt, 
akik komolyan bánják bűneiket, és arra törekszenek, hogy békességben 
éljenek egymással. 
Ezért, jöjjetek, valljuk meg bűneinket Isten és egymás előtt.  
 
MEGVALLÁS ÉS BŰNBOCSÁNAT 
Kegyelmes Isten, 
megvalljuk, hogy nem szerettünk téged teljes szívünkből,  
egyházadként kudarcot vallottunk az engedelmességben. 
Nem cselekedtük a te akaratodat, megszegtük törvényedet,  
lázadtunk szereteted ellen, nem szerettük felebarátainkat,  
és nem hallottuk meg a szükségben lévők kiáltását. 
Kérünk, bocsáss meg nekünk. 
Szabadíts fel örömteli engedelmességre, 
Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
A gyülekezet csendben imádkozik. 
 
Lelkész a gyülekezethez: 
Íme, az örömhír, testvéreim: Krisztus már akkor meghalt értünk, ami-
kor még bűnösök voltunk; hogy megmutassa Isten felénk való szerete-
tét. 
Jézus Krisztus nevében: bűneid megbocsátattak! 
Gyülekezet a lelkészhez: 
Jézus Krisztus nevében: bűneid megbocsátattak! 
Lelkész és gyülekezet együtt: 
Dicsőség Istennek. Ámen. 
 
*BÉKE JELE 
Ajánljuk fel egymásnak a megbékélés és a szeretet jelét! 
Lelkész és gyülekezet felajánlják Isten békességének jelét egymásnak. 
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ÉNEK 
Mint bűnbocsánatot és békességet nyert emberek ajánljuk fel önma-
gunkat és adományainkat Istennek! 
 
Az ének alatt hálaadományok gyűjtése. 
 
KENYÉR FELVÉTELE  
A lelkész, amennyiben lehetséges az Úr asztala mögött áll a gyülekezettel szem-
ben, veszi (ill. kitakarja) a kenyeret és a kelyhet, és ezzel a kenyeret és bort előké-
szíti az úrvacsorára. 
 
*NAGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
[Az Úr legyen veletek! 
És a te lelkeddel!] 
Emeljük fel szívünket! A lelkész itt felemeli a kezét, és úgy tartja. 
Fölemeljük az Úrhoz! 
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek! 
Méltó ez és igaz! 
Valóban méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenkor és minden-
hol hálát adjunk neked, mindenható Istenünk és Atyánk. 
 
Az egyházi évnek/ünnepnek megfelelő változó rész az üdvtörténetből: 
A te képmásodra teremtettél minket,  
és élet leheletét lehelted belénk. 
Amikor elfordultunk, és szeretetünk csődöt mondott, 
a te szereteted megingathatatlan maradt. 
Megszabadítottál a rabságból, 
szövetséget kötöttél velünk, hogy Istenünk legyél, 
és szóltál hozzánk a próféták által. 
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön 
küzdő egész egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és uj-
jongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét: 
 
A lelkész lejjebb teszi kezeit. 
Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene! 
Dicsősége betölti a mennyet és a földet. 
Hozsánna a magasságban! 
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Áldott, aki jön az Úr nevében! 
Hozsánna a magasságban! 
 
A lelkész felemelt kézzel így folytatja: 
Szent vagy te, és áldott a te Fiad Jézus Krisztus. 
 
Az egyházi évnek/ünnepnek megfelelő változó rész az üdvtörténetből: 
Lelked felkente őt, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, 
szabadulást hirdessen a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, 
hogy szabadon bocsássa a megkínzottakat, 
és hirdesse az Úr kegyelmének esztendejét. 
Gyógyította a betegeket, enni adott az éhezőknek, és együtt evett a bűnösökkel. 
Az ő szenvedéssel való megkeresztelkedése, halála és feltámadása által 
életet adtál egyházadnak, 
megszabadítottál minket a bűntől és haláltól, 
és új szövetséget kötöttél velünk víz és a Lélek által. 
Amikor az Úr Jézus felment a mennybe, megígérte, hogy velünk lesz a világ vége-
zetéig a te igéd és Szentlelked erejében. 
 
A lelkész kezeit tenyérrel lefelé fordítva a kenyér fölött tartja, illetve megérinti, 
vagy felemeli a kenyeret. 
Azon az éjszakán, melyen értünk adta önmagát, kezébe vette a kenye-
ret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: 
„Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt csele-
kedjétek az én emlékezetemre!” 
 
A lelkész kezeit tenyérrel lefelé fordítva a kehely fölött tartja, illetve megérinti, 
vagy felemeli a kelyhet. 
Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát 
adott, tanítványainak adta, és ezt mondta: „Igyatok ebből mindnyájan, 
ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely tiértetek és sokakért 
kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isz-
szátok, az én emlékezetemre!” 
 
A lelkész felemelt kézzel így folytatja: 
És így, Jézus Krisztusban véghezvitt hatalmas tetteidről megemlékez-
ve, dicsérettel és hálaadással ajánljuk fel magunkat, mint szent és élő 
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áldozatot, egyesülve Krisztus értünk felajánlott áldozatával, miközben 
a hit titkát hirdetjük. 
Krisztus meghalt, Krisztus feltámadt, Krisztus újra eljön. 
 
A lelkész kezeit tenyérrel lefelé fordítva a kenyér és a kehely fölé tartja. 
Küldd el Szentlelkedet, add, hogy Krisztus teste és vére legyen szá-
munkra ez a kenyér és bor, hogy mi a világ számára Krisztus teste le-
hessünk, melyet tulajdon vérén váltott meg. 
 
A lelkész felemelt kézzel így folytatja: 
Lelked által tégy minket eggyé Krisztussal, eggyé egymással és eggyé az 
egész világ felé való szolgálatban. Addig, amíg Krisztus végső győztes-
ként visszatér, és mi mennyei vacsoráján ünnepelhetünk. 
Fiad, Jézus Krisztus által, a Szentlélekkel együtt a Te szent egyházad-
ban, minden tisztesség és dicsőség a Tiéd, mindenható Atyánk, most 
és mindörökké. Ámen. 
 
A lelkész meghívásra nyitott karokkal így folytatja: 
És most, azzal a bizalommal, hogy Isten gyermekei vagyunk, imádkoz-
zunk:  
 
A lelkész felemelt kézzel imádkozva: 
*MIATYÁNK 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a  
te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, 
amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi 
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket 
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország,  
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
A KENYÉR MEGTÖRÉSE 
A lelkész még mindig az Úr asztala mögött állva a gyülekezettel szemben megtöri 
a kenyeret csendben, vagy ezekkel a szavakkal: 
Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyér-
ből részesedünk. A kenyér, amelyet megtörünk, a Krisztus testével 
való közösségünk.  
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A lelkész fölemeli a kelyhet csendben, vagy ezekkel a szavakkal: 
A hálaadás kelyhe, amelyet megáldunk, a Krisztus vérével való közös-
ségünk. 
 
A KENYÉR ÉS A KEHELY KIOSZTÁSA 
 
A lelkész a kenyeret és a kelyhet ezekkel vagy más szavakkal adja át: 
Krisztus teste, mely megtöretett teérted. Ámen. 
Krisztus vére, mely kiontatott teérted. Ámen. 
 
A gyülekezet az úrvacsoravétel alatt énekelhet. Az ének fejezze ki, hogy az úrva-
csora szeretetteljes közösség Istennel és egymással. Fontos szempont még az ének 
kiválasztásánál, hogy illeszkedjen az egyházi évhez, ill. olyan ének legyen, amit a 
gyülekezet ismer és szeret. Előnyös, ha a gyülekezet énekeskönyv nélkül énekelhet. 
Amikor mindenki részesült a szent jegyekben, a lelkész az úrvacsorai eszközöket 
méltó módon elrendezi az Úr asztalán. 
 
A következő imádságot mondhatja a lelkész egyedül vagy a gyülekezettel együtt 
közösen: 
Örökkévaló Istenünk, 
hálát adunk neked ezért a szent titokért, 
Amelyben önmagadat adtad nekünk. 
Add, hogy Szentlelked erejével indulhassunk a világba, hogy 
önmagunkat adjuk másokért, 
a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen. 
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– ÚRVACSORA IGEHIRDETÉSSEL – 
(WESLEY-FÉLE LITURGIA) 

 
A következő szöveg olyan liturgikus olvasmányokba és imádságokba enged bete-
kintést, amelyeket keresztény elődeink hitük erősítésére és Urukról szóló bizony-
ságtételként évszázadokon át énekeltek és imádkoztak. 
 
A fordítás alapjául szolgáló úrvacsorai liturgia az, amelyet John Wesley a Meto-
dista Egyház 1784-es baltimore-i (USA) megalakulására készített. Wesley, 
liturgiájához az Anglikán Egyház „Book of Common Prayer” imakönyvét vette 
alapul. Egyes helyeken rövidítette, másutt szentírási idézetekkel és saját imádsá-
gokkal egészítette ki az átvett szöveget. 
 
*Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! 
 
BEVEZETŐ ZENE 
 
BEVEZETÉS 
A lelkész egyet vagy többet is választhat az alábbi idézetek közül: 
– Krisztus mondja: Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meg-
hallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacso-
rálok, ő pedig énvelem. (Jel 3,20) 
– Krisztus mondja: Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt 
le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. (Jn 6,51) 
– Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való 
közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével 
való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, 
akik az egy kenyérből részesedünk. (1Kor 10,16-17) 
– Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki 
szeret, az Istentől születetett, és ismeri Istent.  Abban nyilvánul meg 
Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a 
világba, hogy éljünk őáltala. (1Jn 4,7.9) 
 
*GYÜLEKEZETI ÉNEK 
Halálodat hirdetjük (Krisztus haláláról szóló ének) 
 
KÖNYÖRGÉS TISZTA SZÍVÉRT 
Lelkész és Gyülekezet együtt: 
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Mindenható Isten, te belelátsz minden ember szívébe, előled 
vágyainkat sem rejthetjük el. Tisztítsd meg és járd át Szentlel-
keddel szívünk gondolatait, hogy tökéletes szeretettel szerethes-
sünk téged, és szent nevedet méltóképpen magasztaljuk; Jézus 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
 
ÖNVIZSGÁLAT 
A lelkész egyet vagy többet is választhat a parancsolatok közül. 
– A Tízparancsolat 
 
Lelkész: 
Ezt mondja az Úr: 
Én az Úr, vagyok a te Istened. 
Ne legyen más istened rajtam kívül! 
Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot! 
Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét! 
Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! 
 
Gyülekezet: 
Urunk, irgalmazz nekünk, és hajlítsd magadhoz szívünket,  
hogy megtartsuk parancsolataidat! 
 
Lelkész: 
Tiszteld apádat és anyádat! 
Ne ölj! 
Ne paráználkodj! 
Ne lopj! 
Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen! 
Ne kívánd, ami a felebarátodé! 
 
Gyülekezet: 
Urunk, irgalmazz nekünk, és hajlítsd magadhoz szívünket, hogy 
megtartsuk parancsolataidat! 
– A szeretet kettős parancsa 
 
Lelkész: 
A mi Urunk Jézus Krisztus mondja: A legfőbb parancsolat ez: Halljad 
Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet 
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teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. (Mk 
12,29.30) 
 
Gyülekezet: 
Urunk, irgalmazz nekünk, és hajlítsd magadhoz szívünket, hogy 
megtartsuk parancsolatodat! 
 
Lelkész: 
A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Mk 12,31) 
 
Gyülekezet: 
Urunk, irgalmazz nekünk, és hajlítsd magadhoz szívünket, hogy 
megtartsuk parancsolatodat! 
– Az új parancsolat 
 
Lelkész: 
A mi Urunk Jézus Krisztus mondja: Új parancsolatot adok nektek, 
hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy sze-
ressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítvá-
nyaim vagytok, ha szeretitek egymást. (Jn 13,34-35) 
 
Gyülekezet: 
Urunk, irgalmazz nekünk, és írd ezt az új parancsolatot  
a szívünkbe. 
 
KÉRÉSEK, KÖNYÖRGÉSEK 
Lelkész: 
Mindenható, örök Isten, te azt akarod, hogy kéréseinket és könyörgé-
seinket eléd tárjuk, és hálát adjunk minden emberért: Kérünk, fogadd 
kegyelmesen imádságainkat. 
 
Gyülekezet: 
Töltsd meg egyházadat az Igazság Lelkével, add, hogy mind-
azok, akik vallást tesznek nevedről, egyek legyenek szent Igéd-
ben, és támogassák egymást a te szereteted által. 
 
Lelkész: 
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Könyörgünk világunk és hazánk vezetőiért, hogy békében élhessünk. 
Add, hogy a tanácsadók és a bírák hűen országuk javát keressék, és 
személyválogatás nélkül hozzanak ítéletet. 
 
Gyülekezet: 
Adj kegyelmet a lelkészeknek és az evangélium hirdetőinek, 
hogy igaz Igédről mind életükkel, mind tanításukkal bizonysá-
got tegyenek, és a szentségeket helyesen szolgáltassák ki. 
 
Lelkész: 
Adj kegyelmet egész egyházadnak, különösen az itt jelenlévő gyüleke-
zetnek, hogy tisztelettel hallgassák és befogadják Igédet, és engedelme-
sen, a jó cselekvésével szolgálhassanak neked életük minden napján. 
 
Gyülekezet: 
Ajándékozd meg békességeddel otthonainkat, szenteld meg a 
házasságokat, áldd meg a fiatalok nevelését, add, hogy a tisztes 
munka jó gyümölcsöt teremhessen, és ne engedd, hogy a hűség-
gel végzett erőfeszítések hiábavalók legyenek. 
 
Lelkész: 
Jóságodért kérünk, Uram: Vigasztald és segítsd mindazokat, akik eb-
ben a mulandó életben félnek és szomorúak, akiket nyomorúság, be-
tegség vagy más nehézség ért. 
 
Gyülekezet: 
Előtted emlékezünk hálaadással azokra, akik hitben haltak meg 
és most békességedben nyugosznak. Add, hogy, a feltámadás 
nagy napján meghalljuk kedves hangodat, amely Jézushoz hív, 
hogy felvétessünk örök országodba mindazokkal együtt, akik 
Jézus Krisztus testének tagjai. 
 
Lelkész és Gyülekezet együtt: 
Add meg ezt nekünk, mennyei Atyánk, a mi Közbenjárónkért és 
Pártfogónkért, Jézus Krisztusért, a te Fiadért, a mi Urunkért. 
Ámen. 
 
OLVASMÁNY EGY APOSTOLI LEVÉLBŐL 
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(a perikópa vagy szabad választás szerint) 
 
*EVANGÉLIUM (a perikópa vagy szabad választás szerint) 
 
IGEHIRDETÉS 
 
ZENESZÁM 
 
HIRDETÉSEK 
 
PERSELYEZÉS JÓTÉKONY CÉLRA 
A perselyezés alatt a lelkész az alább felsorolt igehelyekből olvas: 
– Úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy lássák a ti jó cselekedeteite-
ket. És dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Mt 5,16) 
– Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is 
ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény és a próféták. (Mt 7,12) 
– Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja ne-
kem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám 
akaratát. (Mt 7,21) 
– Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetle-
nül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten”. 
(2Kor 9,7) 
– Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pe-
dig azokkal, akik testvéreink a hitben. (Gal 6,10) 
– A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert 
ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.  (Zsid 13,16) 
– Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szük-
séget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten 
szeretete? (1Jn  3,17) 
 
KÓRUS VAGY GYÜLEKEZETI ÉNEK 
A gyülekezet Krisztus halálát hirdető éneket énekel. 
 
MEGHÍVÁS 
Lelkész: 
Ti, akik bűneiteket őszintén bánjátok, akik felebarátaitokkal - amennyi-
re rajtatok áll -, szeretetben és egységben akartok élni, és elhatároztá-
tok, hogy életeteket ismét az Úrnak szánjátok, Isten parancsait meg-
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tartjátok, és szent útjain jártok: Járuljatok ide hittel, és fogadjátok ezt a 
szentséget hitetek erősödésére. Előtte azonban valljátok meg alázattal 
a mindenható Isten előtt bűnötöket: 
 
BŰNVALLÁS 
Lelkész és gyülekezet együtt: 
Mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, mindenek 
Teremtője, minden ember bírája! Megvalljuk és bánjuk sokféle 
bűnünket és vétkünket, melyeket isteni felséged ellen gondolat-
tal, szóval és cselekedettel elkövettünk, melyek által joggal rá-
szolgáltunk haragodra és ítéletedre. Vétkeinket őszintén bánjuk, 
szívből szomorkodunk miattuk; az emlékük fájó. Könyörülj raj-
tunk, irgalmas Atyánk. A te Fiadért, a mi Urunk Jézus Krisztu-
sért, bocsásd meg nekünk, amit elkövettünk. Adj nekünk ke-
gyelmet, hogy mindenkor új életben a te tetszésedre neked szol-
gálhassunk, a te neved tiszteletére és dicsőségére; Jézus Krisz-
tus, a mi Urunk által. Ámen. 
 
FELOLDOZÁS 
A lelkész választ egyet az imádságok közül: 
- A mindenható Isten, a mi mennyei Atyánk, aki az ő nagy irgalmassá-
ga szerint mindazoknak, akik szívből bűnbánattal és igaz hittel őhozzá 
fordulnak, bűneik bocsánatát ígéri, irgalmazzon nektek! Bocsásson 
meg nektek, és szabadítson meg minden bűntől. Szilárdítson meg és 
erősítsen meg benneteket minden jóban, és adja meg nektek az örök 
életet; a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. (Book of Common Prayer) 
- Mindenható Isten, mennyei édesatyánk, aki nagy irgalmasságod sze-
rint mindazoknak, akik szívből bűnbánattal és igaz hittel tehozzád for-
dulnak, bűneik bocsánatát ígéred: Könyörülj rajtunk! Bocsáss meg 
nekünk, és szabadíts meg minden bűntől; szilárdíts meg és erősíts meg 
minden jóban, és add meg nekünk az örök életet; a mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Ámen. (John Wesley, 1784.) 
 
AZ EVANGÉLIUM VIGASZTALÁSA 
 
A lelkész választ egyet az alábbi igeversek közül: 
Halljátok az Evangélium vigasztalását: 
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– Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok 
terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) 
– Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16) 
– Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus 
azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. (1Tim 1,15) 
– Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus 
Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. (1Jn 2,1-2) 
 
IMÁDAT 
Lelkész: 
[Az Úr legyen veletek!] 
Gyülekezet: 
[És a te lelkeddel!] 
Lelkész: 
Emeljük fel szívünket! 
Gyülekezet: 
Fölemeljük az Úrhoz! 
Lelkész: 
Adjunk hálát az Úrnak! 
Gyülekezet: 
Méltó ez és igaz! 
 
Lelkész: 
Valóban méltó és igaz, és szent kötelességünk, hogy mindenkor és 
mindenhol dicsérjünk Téged, és hálát adjunk neked, Urunk, szent 
Atyánk, mindenható és örök Isten. Ezért az angyalokkal, 
(arkangyalokkal) és a mennyei seregekkel együtt dicsérünk, fölemeljük 
dicsőséges nevedet, és örökké magasztalunk: 
 
Lelkész és gyülekezet együtt: 
Szent, szent, szent vagy, Uram, Seregek Istene! Dicsőséged be-
tölti a mennyet és a földet. Dicsőség Néked, Magasságos. Ámen. 
Vagy énekeljük a „Szent vagy, szent vagy, szent vagy” (52), ill. a Szent az Isten 
Szent, szent” (493) kezdetű éneket. 
 
KÖNYÖRGÉS HELYES ÚRVACSORAVÉTELÉRT 
Lelkész és gyülekezet együtt: 
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Irgalmas Isten, nem akarunk önhitten, a magunk igazságában 
bízva asztalodhoz járulni, hanem egyedül nagy irgalmadban bí-
zunk. Nem vagyunk méltók rá, hogy az asztalodról lehulló mor-
zsákat felszedegessük. De te ugyanaz az Úr maradsz, aki lé-
nyedből fakadóan mindenkor irgalmat gyakorolsz. Ezért, irgal-
mas Isten, add, hogy drága Fiad, Jézus Krisztus testét és vérét 
úgy fogadjuk, hogy testünkben és lelkünkben megtisztulva 
mindörökké őbenne legyünk és ő mibennünk. Ámen. 
 
[SZERZÉSI IGÉK] 
Lelkész: 
Mindenható Isten, mennyei Atyánk, nagy irgalmadból odaadtad egy-
szülött Fiadat, Jézus Krisztust, hogy megváltásunkért elszenvedje a 
halált a kereszten. 
A mi Urunk Jézus Krisztus egyszer áldozta fel önmagát, így tökéletes és 
mindenekre elégséges áldozatot hozott az egész világ minden bűnéért. 
A Szent Úrvacsorát az ő drága halálának örök emlékünnepeként sze-
rezte, és evangéliumában azt parancsolta, hogy tartsuk meg az ő eljö-
veteléig. 
Azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát 
adott, és megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyé-
tek, ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre! 
Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát 
adott, nekik adta, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, ez a ke-
hely az új szövetség az én véremben, amely tiértetek és sokakért 
kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszá-
tok az én emlékezetemre! Ámen. 
 
ÚRVACSORAI KÖZÖSSÉG 
A lelkész először a többi lelkésszel és segítőkkel úrvacsorázik. Ezután úrvacsorá-
zik a gyülekezet 
 
Lelkész, a kenyér kiosztásakor: 
A mi Urunk, Jézus Krisztusnak teste, amely megtöretett értetek, őrizze 
meg testeteket és lelketeket az örök életre. Vegyétek és egyétek annak 
emlékezetére, hogy Krisztus meghalt értetek, és szívből örvendezzetek 
őbenne hálaadással! 
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Lelkész, a kehely kézbeadásakor: 
A mi Urunk, Jézus Krisztusnak vére, amely kiontatott értetek, őrizze 
meg testeteket és lelketeket az örök életre. Igyátok ezt annak emléke-
zetére, hogy Krisztus vére kiontatott értetek, és legyetek hálásak! 
 
*MIATYÁNK 
Lelkész és gyülekezet együtt: 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te  
neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,  
amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi 
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket 
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország,  
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
*DOXOLÓGIA 
Lelkész és gyülekezet együtt: 
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat! Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk 
téged, magasztalunk téged. Hálát adunk neked nagy dicsősége-
dért. Urunk és Istenünk mennyei király, mindenható Atyaisten. 
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú. Urunk és Istenünk, Isten 
Báránya, az Atyának Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz 
nekünk! Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésün-
ket! Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk! 
Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen 
Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicső-
ségében. Ámen. Ámen. Ámen. 
Vagy énekeljünk Istent dicsőítő éneket. 
 
*ÁLDÁS 
Lelkész 
Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, 
őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Isten és az Ő Fia, a mi 
Urunk Jézus Krisztus szeretetében és ismeretében; 
és a Mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek 
áldása legyen és maradjon veletek most és mindenkor. Ámen. 
 
KIVONULÓ ZENE 
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NAGY HÁLAADÓ IMÁDSÁGOK 
 

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA 
– ADVENT – 

 
* Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! 
A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 
 
MEGHÍVÁS 
 
A lelkész az Úr asztala mögött áll. 
Krisztus, a mi Urunk mindazokat asztalához hívja, akik szeretik Őt, 
akik komolyan bánják bűneiket, és arra törekszenek, hogy békesség-
ben éljenek egymással. 
Ezért, jöjjetek, valljuk meg bűneinket Isten és egymás előtt. 
 
MEGVALLÁS ÉS BŰNBOCSÁNAT 
 
Kegyelmes Istenünk, 
megvalljuk neked, 
hogy nem éltünk elhívásod szerint, tökéletesen és hibátlanul, 
hogy kételkedve imádkoztunk, 
hogy nem voltunk állhatatosak a próbákban, 
hogy a magunk gazdagságában bíztunk, 
hogy kísértéseinkben téged hibáztattunk. 
Kérünk, bocsáss meg nekünk. 
Szabadíts fel örömteli engedelmességre, 
Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
 
A gyülekezet csendben imádkozik. 
 
Lelkész a gyülekezethez: 
Íme, az örömhír, testvéreim: Krisztus már akkor meghalt értünk, ami-
kor még bűnösök voltunk; hogy megmutassa Isten felénk való szeretetét. 
Jézus Krisztus nevében: bűneid megbocsátattak! 
 
Gyülekezet a lelkészhez: 
Jézus Krisztus nevében: bűneid megbocsátattak! 
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Lelkész és gyülekezet együtt: 
Dicsőség Istennek. Ámen. 
 
*BÉKE JELE 
 
Ajánljuk fel egymásnak a megbékélés és a szeretet jelét! 
 
Lelkész és gyülekezet felajánlják Isten békességének jelét egymásnak. 
 
ÉNEK 
 
Mint bűnbocsánatot és megbékélt nyert emberek ajánljuk fel önma-
gunkat és adományainkat Istennek! 
 
Az ének alatt hálaadományok gyűjtése. 
 
KENYÉR FELVÉTELE 
 
A lelkész, amennyiben lehetséges az Úr asztala mögött áll a gyülekezettel szem-
ben, veszi (ill. kitakarja) a kenyeret és a kelyhet, és ezzel a kenyeret és bort előké-
szíti az úrvacsorára. 
 
*NAGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
 
Az Úr legyen veletek! 
És a te lelkeddel! 
Emeljük fel szívünket! A lelkész itt felemeli a kezét, és úgy tartja. 
Fölemeljük az Úrhoz! 
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek! 
Méltó ez és igaz! 
Valóban méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenkor és minden-
hol hálát adjunk neked, mindenható Istenünk és Atyánk. 
 
Az egyházi évnek/ünnenpnek megfelelő változó rész az üdvtörténetből: 
A te képmásodra teremtettél minket, és élet leheletét lehelted belénk. 
Amikor elfordultunk, és szeretetünk csődöt mondott, 
a te szereteted megingathatatlan maradt. 
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Megszabadítottál a rabságból, 
szövetséget kötöttél velünk, hogy Istenünk legyél, 
és szóltál hozzánk a próféták által, akik várták a napot, 
amikor árad a törvény, mint a víz, 
és az igazság, mint a bővizű patak, 
amikor nép a nép a népre kardot nem emel, 
hadakozást többé nem tanul. 
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön 
küzdő egész egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és uj-
jongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét: 
 
A lelkész lejjebb teszi kezeit. 
 
Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene! 
Dicsősége betölti a mennyet és a földet. 
Hozsánna a magasságban! 
Áldott, aki jön az Úr nevében! 
Hozsánna a magasságban! 
 
A lelkész felemelt kézzel így folytatja: 
Szent vagy te, és áldott a te Fiad Jézus Krisztus, 
 
Az egyházi évnek/ünnepnek megfelelő változó rész az üdvtörténetből: 
Akit elküldtél amikor eljött az idő teljessége, hogy a népek világossága legyen. 
Szétszórtad a szívük szándékában felfuvalkodottakat, 
de megmaradt irgalmad nemzedékről nemzedékre a téged félőkön. 
Hatalmasokat döntöttél le trónjukról, és megalázottakat emeltél fel. 
Éhezőket láttál el javakkal, 
és bővelkedőket küldtél el üres kézzel. 
Fiad szolgaként jött el hozzánk, 
hogy ő legyen Immánuel, a te jelenléted, aki velünk van. 
Az ő szenvedéssel halállal és feltámadással való megkeresztelkedése 
által életet adtál egyházadnak, 
megszabadítottál minket a bűntől és haláltól, 
és új szövetséget kötöttél velünk víz és a Lélek által. 
 
A lelkész kezeit tenyérrel lefelé fordítva a kenyér fölött tartja, illetve megérinti, 
vagy felemeli a kenyeret. 
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Azon az éjszakán, melyen értünk adta önmagát, kezébe vette a kenye-
ret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: 
„Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt csele-
kedjétek az én emlékezetemre!” 
 
A lelkész kezeit tenyérrel lefelé fordítva a kehely fölött tartja, illetve megérinti, 
vagy felemeli a kelyhet. 
 
Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát 
adott, tanítványainak adta, és ezt mondta: „Igyatok ebből mindnyájan, 
ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely tiértetek és sokakért 
kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isz-
szátok, az én emlékezetemre!” 
 
A lelkész felemelt kézzel így folytatja: 
És így, Jézus Krisztusban véghezvitt hatalmas tetteidről megemlékez-
ve, dicsérettel és hálaadással ajánljuk fel magunkat, mint szent és élő 
áldozatot, egyesülve Krisztus értünk felajánlott áldozatával, miközben 
a hit titkát hirdetjük. 
Krisztus meghalt, Krisztus feltámadt, Krisztus újra eljön. 
 
A lelkész kezeit tenyérrel lefelé fordítva a kenyér és a kehely fölé tartja. 
 
Küldd el Szentlelkedet, add, hogy Krisztus teste és vére legyen szá-
munkra ez a kenyér és bor, hogy mi a világ számára Krisztus teste le-
hessünk, melyet tulajdon vérén váltott meg. 
 
A lelkész felemelt kézzel így folytatja: 
Lelked által tégy minket eggyé Krisztussal, eggyé egymással és eggyé az 
egész világ felé való szolgálatban. Addig, amíg Krisztus végső győztes-
ként visszatér, és mi mennyei vacsoráján ünnepelhetünk. 
Fiad, Jézus Krisztus által, a Szentlélekkel együtt a Te szent egyházad-
ban, minden tisztesség és dicsőség a Tiéd, mindenható Atyánk, most 
és mindörökké. Ámen. 
 
A lelkész meghívásra nyitott karokkal így folytatja: 
És most, azzal a bizalommal, hogy Isten gyermekei vagyunk,  
imádkozzunk:  
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A lelkész felemelt kézzel imádkozva: 
 
*MIATYÁNK 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a  
te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, 
amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi 
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket 
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország,  
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
A KENYÉR MEGTÖRÉSE 
 
A lelkész még mindig az Úr asztala mögött állva a gyülekezettel szemben megtöri 
a kenyeret csendben, vagy ezekkel a szavakkal: 
Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyér-
ből részesedünk. A kenyér, amelyet megtörünk, a Krisztus testével 
való közösségünk. 
 
A lelkész fölemeli a kelyhet csendben, vagy ezekkel a szavakkal: 
A hálaadás kelyhe, amelyet megáldunk, a Krisztus vérével való közös-
ségünk. 
 
A KENYÉR ÉS A KEHELY KIOSZTÁSA 
 
A lelkész a kenyeret és a kelyhet ezekkel vagy más szavakkal adja át: 
Krisztus teste, mely megtöretett teérted. Ámen. 
Krisztus vére, mely kiontatott teérted. Ámen. 
 
A gyülekezet az úrvacsoravétel alatt énekelhet. Az ének fejezze ki, hogy az úrva-
csora szeretetteljes közösség Istennel és egymással. Fontos szempont még az ének 
kiválasztásánál, hogy illeszkedjen az egyházi évhez, ill. olyan ének legyen, amit a 
gyülekezet ismer és szeret. Előnyös, ha a gyülekezet énekeskönyv nélkül énekelhet. 
Amikor mindenki részesült a szent jegyekben, a lelkész az úrvacsorai eszközöket 
méltó módon elrendezi az Úr asztalán. 
A következő imádságot mondhatja a lelkész egyedül vagy  
a gyülekezettel együtt közösen: 
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Örökkévaló Istenünk, 
hálát adunk neked ezért a szent titokért, 
Amelyben önmagadat adtad nekünk. 
Add, hogy Szentlelked erejével indulhassunk a világba, hogy 
önmagunkat adjuk másokért, 
a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.  
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HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA 
– KARÁCSONY – 

 
MEGHÍVÁS 
 
A lelkész az oltárasztal mögött áll. 
Krisztus, a mi Urunk mindazokat asztalához hívja, 
akik szeretik Őt, akik komolyan bánják bűneiket, 
és arra törekszenek, hogy békességben éljenek egymással. 
 
BŰNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS 
 
A gyülekezet csendben imádkozik. 
Isten szeretet. És Krisztusban minden vétkünket megbocsátotta. Di-
csőség Istennek. Ámen. 
 
*BÉKE JELE 
Ajánljuk fel egymásnak a megbékélés és a szeretet jelét! 
 
Lelkész és gyülekezet felajánlják Isten békességének jelét egymásnak. 
 
ÉNEK 
Mint bűnbocsánatot és megbékélt nyert emberek ajánljuk fel önma-
gunkat és adományainkat Istennek! 
Az ének alatt hálaadományok gyűjtése. 
 
NAGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
 
A lelkész az oltárasztal mögött áll. 
Az Úr legyen veletek. 
És a te lelkeddel. 
Emeljük fel szívünket! 
Fölemeljük az Úrhoz. 
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek! 
Méltó ez és igaz. 
 
A lelkész felemeli kezeit. 
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Valóban méltó és igaz, illő és üdvösséges, 
hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk neked, 
mindenható Istenünk és Atyánk, mennynek és földnek teremtője. 
Világosságot hoztál elő a sötétségből, és életet hoztál elő a földön. 
Képmásodra formáltál minket, és élet leheletét lehelted belénk. 
Amikor elfordultunk tőled, és szeretetünk csődöt mondott, a te szere-
teted megingathatatlan maradt. 
Megszabadítottál a fogságból, szövetséget kötöttél velünk, hogy Iste-
nünk légy, és szóltál hozzánk a próféták szavával. 
Az idő teljességében egyszülött Fiadat, Jézus Krisztust adtad, 
és születésénél angyal hirdette: 
dicsőség néked a magasságban, és békesség a földön minden embernek. 
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön 
küzdő egész egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és uj-
jongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét: 
 „Szent vagy, szent vagy, mindenható Úr…” 
Szent vagy te, és áldott a te Fiad Jézus Krisztus. 
Születésekor nem volt számára hely, 
saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt, 
születése után menekülniük kellett Egyiptomba, 
Jeruzsálemben sem fogadták be, 
életét adta, minden ember megváltásáért. 
Szegényes istállóban született meg, 
szenvedéssel való megkeresztelkedése, halála és feltámadása által életet 
adtál egyházadnak. 
Megszabadítottál minket a bűntől és haláltól, 
és új szövetséget kötöttél velünk víz és Lélek által. 
 
A lelkész kézbe veszi a kenyeret. 
Azon az éjszakán, melyen értünk adta önmagát, kezébe vette a kenye-
ret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: 
„Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt csele-
kedjétek az én emlékezetemre.” 
 
A lelkész kézbe veszi a kelyhet. 
Amikor véget ért a vacsora, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, tanít-
ványainak adta, és ezt mondta: „Igyatok ebből mindnyájan, ez a kehely 
az új szövetség az én véremben, amely tiértetek és sokakért kiontatik, 
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a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az 
én emlékezetemre.” 
 
A lelkész felemeli kezeit. 
És így, Jézus Krisztusban véghezvitt hatalmas tetteidről megemlékez-
ve, dicsérettel és hálaadással ajánljuk fel magunkat, mint szent és élő 
áldozatot, egyesülve Krisztus értünk felajánlott áldozatával, miközben 
a hit titkát hirdetjük. 
Krisztus meghalt, Krisztus feltámadt, Krisztus újra eljön. 
 
A lelkész tenyérrel lefelé a kenyér és kehely fölé teszi kezeit. 
Töltsd ki ránk, akik itt összegyűltünk Szentlelkedet, 
és a kenyér és bor ezen ajándékaira. 
Tedd ezeket Krisztus testévé és vérévé számunkra, 
hogy mi a világ számára Krisztus teste lehessünk, amelyet vérén vál-
tott meg. 
 
A lelkész felemeli kezeit. 
Lelked által tégy minket eggyé Krisztussal, eggyé egymással és eggyé az 
egész világ felé való szolgálatban. Addig, amíg Krisztus végső győztes-
ként visszatér, és mi mennyei vacsoráján ünnepelhetünk. 
Fiad, Jézus Krisztus által, a Szentlélekkel együtt a Te szent egyházad-
ban, minden tisztesség és dicsőség a Tiéd, mindenható Atyánk, most 
és mindörökké. 
Ámen. 
 
A lelkész meghívásra nyitja karjait. 
És most, azzal a bizalommal, hogy Isten gyermekei vagyunk, imádkozzunk: 
 
A lelkész felemeli kezeit. 
 
*MIATYÁNK 
 
A KENYÉR MEGTÖRÉSE 
A lelkész megtöri a kenyeret. 
Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyér-
ből részesedünk. A kenyér, amelyet megtörünk, a Krisztus testével 
való közösségünk. 



71 

 

A lelkész felemeli a kelyhet. 
A hálaadás kelyhe, amelyet megáldunk, a Krisztus vérével való közös-
ségünk. 
 
A KENYÉR ÉS A KEHELY KIOSZTÁSA 
 
POSTCOMMUNIO 
 
Örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked ezért a szent titokért, 
amelyben önmagadat adtad nekünk. 
Add, hogy indulhassunk a világba, 
Lelked erejével, 
önmagunkat adva másoknak, 
a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.  
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HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA 
– SZÖVETSÉGMEGÚJÍTÓ ISTENTISZTELET–  

 
NAGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
 
A lelkész az oltárasztal mögött áll. 
A lelkész felemeli kezeit. 
Szent vagy te, és áldott a te Fiad Jézus Krisztus. 
 
A lelkész kézbe veszi a kenyeret. 
Azon az éjszakán, melyen értünk adta önmagát, kezébe vette a kenye-
ret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: 
„Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt csele-
kedjétek az én emlékezetemre!” 
 
A lelkész kézbe veszi a kelyhet. 
Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát 
adott, tanítványainak adta, és ezt mondta: „Igyatok ebből mindnyájan, 
ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely tiértetek és sokakért 
kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isz-
szátok, az én emlékezetemre!” 
 
A lelkész felemeli kezeit. 
Ezért, Jézus Krisztusban véghezvitt hatalmas tetteidről megemlékez-
ve, dicsérettel és hálaadással ajánljuk fel magunkat, mint szent és élő 
áldozatot, egyesülve Krisztus értünk felajánlott áldozatával, miközben 
a hit titkát hirdetjük. 
Krisztus meghalt, Krisztus feltámadt, Krisztus újra eljön. 
 
A lelkész tenyérrel lefelé a kenyér és kehely fölé teszi kezeit. 
Küldd el Szentlelkedet, add, hogy Krisztus teste és vére legyen szá-
munkra ez a kenyér és bor, hogy mi a világ számára Krisztus teste le-
hessünk, melyet tulajdon vérén váltott meg. 
 
A lelkész felemeli kezeit. 
Lelked által tégy minket eggyé Krisztussal, eggyé egymással és eggyé az 
egész világ felé való szolgálatban. Addig, amíg Krisztus végső győztes-
ként visszatér, és mi mennyei vacsoráján ünnepelhetünk. 
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Fiad, Jézus Krisztus által, a Szentlélekkel együtt a Te szent egyházad-
ban, minden tisztesség és dicsőség a Tiéd, mindenható Atyánk, most 
és mindörökké. 
Ámen. 
 
A lelkész meghívásra nyitja karjait. 
És most, azzal a bizalommal, hogy Isten gyermekei vagyunk, imádkoz-
zunk: 
A lelkész felemeli kezeit. 
 
*MIATYÁNK 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a  
te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, 
amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi 
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket 
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország,  
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
A KENYÉR MEGTÖRÉSE 
 
A lelkész megtöri a kenyeret. 
Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyér-
ből részesedünk. A kenyér, amelyet megtörünk, a Krisztus testével 
való közösségünk. 
 
A lelkész felemeli a kelyhet. 
A hálaadás kelyhe, amelyet megáldunk, a Krisztus vérével való közös-
ségünk. 
 
A KENYÉR ÉS A KEHELY KIOSZTÁSA 
 
POSTCOMMUNIO 
 
Örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked ezért a szent titokért, 
amelyben önmagadat adtad nekünk. 
Add, hogy indulhassunk a világba, Lelked erejével, önmagunkat adva 
másoknak, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.  
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HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA 
– VÍZKERESZT – 

 
* Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! 
A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 
 
MEGHÍVÁS 
 
A lelkész az Úr asztala mögött áll. 
Krisztus, a mi Urunk mindazokat asztalához hívja, akik szeretik Őt, 
akik komolyan bánják bűneiket, és arra törekszenek, hogy békesség-
ben éljenek egymással. 
Ezért, jöjjetek, valljuk meg bűneinket Isten és egymás előtt. 
 
MEGVALLÁS ÉS BŰNBOCSÁNAT 
 
Úr Jézus Krisztus, te, aki a békesség útja vagy, 
Jöjj el a mi összetört életünkbe és földünkre 
a Te gyógyító szereteteddel. 
Segíts, hogy készek legyünk igaz bűnbánatban  
meghajolni előtted, 
és valóságos megbocsátással hajolni oda a másikhoz.  
Szentlelked tüzével olvaszd fel kemény szívünket, 
és égesd ki a büszkeséget és előítéletet,  
amely szétválaszt bennünket. 
Tölts meg bennünket, ó, Urunk, teljes szeretettel,  
amely kiűzi a félelmet, 
És köss össze minket egymással abban az egységben, 
amelyben neked van részed az Atyával és a Szentlélekkel. Ámen. 
 
A gyülekezet csendben imádkozik. 
 
Lelkész a gyülekezethez: 
Íme, az örömhír, testvéreim: Krisztus már akkor meghalt értünk, ami-
kor még bűnösök voltunk; hogy megmutassa Isten felénk való szerete-
tét. Jézus Krisztus nevében: bűneid megbocsátattak! 
 
Gyülekezet a lelkészhez: 
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Jézus Krisztus nevében: bűneid megbocsátattak! 
 
Lelkész és gyülekezet együtt: 
Dicsőség Istennek. Ámen. 
 
*BÉKE JELE 
 
Ajánljuk fel egymásnak a megbékélés és a szeretet jelét! 
 
Lelkész és gyülekezet felajánlják Isten békességének jelét egymásnak. 
 
ÉNEK 
 
Mint bűnbocsánatot és megbékélt nyert emberek ajánljuk fel önma-
gunkat és adományainkat Istennek! 
Az ének alatt hálaadományok gyűjtése. 
 
KENYÉR FELVÉTELE 
 
A lelkész, amennyiben lehetséges az Úr asztala mögött áll a gyülekezettel szem-
ben, veszi (ill. kitakarja) a kenyeret és a kelyhet, és ezzel a kenyeret és bort előké-
szíti az úrvacsorára. 
 
*NAGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
 
Az Úr legyen veletek! 
És a te lelkeddel! 
Emeljük fel szívünket! A lelkész itt felemeli a kezét, és úgy tartja. 
Fölemeljük az Úrhoz! 
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek! 
Méltó ez és igaz! 
Valóban méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenkor és minden-
hol hálát adjunk neked, mindenható Istenünk és Atyánk. 
 
Az egyházi évnek/ünnenpnek megfelelő változó rész az üdvtörténetből: 
A te képmásodra teremtettél minket, és élet leheletét lehelted belénk. 
Amikor elfordultunk, és szeretetünk csődöt mondott, 
a te szereteted megingathatatlan maradt. 
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Megszabadítottál a rabságból, 
szövetséget kötöttél velünk, hogy Istenünk legyél, 
és szóltál hozzánk a próféták által. 
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön 
küzdő egész egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és uj-
jongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét: 
 
A lelkész lejjebb teszi kezeit. 
Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene! 
Dicsősége betölti a mennyet és a földet. 
Hozsánna a magasságban! 
Áldott, aki jön az Úr nevében! 
Hozsánna a magasságban! 
 
A lelkész felemelt kézzel így folytatja: 
Szent vagy te, és áldott a te Fiad Jézus Krisztus. 
 
Az egyházi évnek/ünnepnek megfelelő változó rész az üdvtörténetből: 
Lelked felkente őt, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, 
szabadulást hirdessen a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, 
hogy szabadon bocsássa a megkínzottakat, 
és hirdesse az Úr kegyelmének esztendejét. 
Gyógyította a betegeket, enni adott az éhezőknek, és együtt evett a bűnösökkel. 
Az ő szenvedéssel való megkeresztelkedése, halála és feltámadása által 
életet adtál egyházadnak, 
megszabadítottál minket a bűntől és haláltól, 
és új szövetséget kötöttél velünk víz és a Lélek által. 
Amikor az Úr Jézus felment a mennybe, megígérte, hogy velünk lesz a világ vége-
zetéig a te igéd és Szentlelked erejében. 
 
A lelkész kezeit tenyérrel lefelé fordítva a kenyér fölött tartja, illetve megérinti, 
vagy felemeli a kenyeret. 
Azon az éjszakán, melyen értünk adta önmagát, kezébe vette a kenye-
ret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: 
„Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt csele-
kedjétek az én emlékezetemre!” 
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A lelkész kezeit tenyérrel lefelé fordítva a kehely fölött tartja, illetve megérinti, 
vagy felemeli a kelyhet. 
Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát 
adott, tanítványainak adta, és ezt mondta: „Igyatok ebből mindnyájan, 
ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely tiértetek és sokakért 
kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isz-
szátok, az én emlékezetemre!” 
 
A lelkész felemelt kézzel így folytatja: 
És így, Jézus Krisztusban véghezvitt hatalmas tetteidről megemlékez-
ve, dicsérettel és hálaadással ajánljuk fel magunkat, mint szent és élő 
áldozatot, egyesülve Krisztus értünk felajánlott áldozatával, miközben 
a hit titkát hirdetjük. 
Krisztus meghalt, Krisztus feltámadt, Krisztus újra eljön. 
A lelkész kezeit tenyérrel lefelé fordítva a kenyér és a kehely fölé tartja. 
 
Küldd el Szentlelkedet, add, hogy Krisztus teste és vére legyen szá-
munkra ez a kenyér és bor, hogy mi a világ számára Krisztus teste le-
hessünk, melyet tulajdon vérén váltott meg. 
 
A lelkész felemelt kézzel így folytatja: 
Lelked által tégy minket eggyé Krisztussal, eggyé egymással és eggyé az 
egész világ felé való szolgálatban. Addig, amíg Krisztus végső győztes-
ként visszatér, és mi mennyei vacsoráján ünnepelhetünk. 
Fiad, Jézus Krisztus által, a Szentlélekkel együtt a Te szent egyházad-
ban, minden tisztesség és dicsőség a Tiéd, mindenható Atyánk, most 
és mindörökké. Ámen. 
 
A lelkész meghívásra nyitott karokkal így folytatja: 
És most, azzal a bizalommal, hogy Isten gyermekei vagyunk, imádkoz-
zunk:  
 
A lelkész felemelt kézzel imádkozva: 
 
*MIATYÁNK 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te ne-
ved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg 
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nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbo-
csátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, 
de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és 
a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
A KENYÉR MEGTÖRÉSE 
 
A lelkész még mindig az Úr asztala mögött állva a gyülekezettel szemben megtöri 
a kenyeret csendben, vagy ezekkel a szavakkal: 
Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyér-
ből részesedünk. A kenyér, amelyet megtörünk, a Krisztus testével 
való közösségünk. 
 
A lelkész fölemeli a kelyhet csendben, vagy ezekkel a szavakkal: 
A hálaadás kelyhe, amelyet megáldunk, a Krisztus vérével való közös-
ségünk. 
 
A KENYÉR ÉS A KEHELY KIOSZTÁSA 
 
A lelkész a kenyeret és a kelyhet ezekkel vagy más szavakkal adja át: 
Krisztus teste, mely megtöretett teérted. Ámen. 
Krisztus vére, mely kiontatott teérted. Ámen. 
 
A gyülekezet az úrvacsoravétel alatt énekelhet. Az ének fejezze ki, hogy az úrva-
csora szeretetteljes közösség Istennel és egymással. Fontos szempont még az ének 
kiválasztásánál, hogy illeszkedjen az egyházi évhez, ill. olyan ének legyen, amit a 
gyülekezet ismer és szeret. Előnyös, ha a gyülekezet énekeskönyv nélkül énekelhet. 
Amikor mindenki részesült a szent jegyekben, a lelkész az úrvacsorai eszközöket 
méltó módon elrendezi az Úr asztalán. 
A következő imádságot mondhatja a lelkész egyedül vagy a gyülekezettel együtt 
közösen: 
 
Örökkévaló Istenünk, 
hálát adunk neked ezért a szent titokért, 
Amelyben önmagadat adtad nekünk. 
Add, hogy Szentlelked erejével indulhassunk a világba, hogy 
önmagunkat adjuk másokért, 
a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen. 



79 

 

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA 
– NAGYBÖJT ELEJÉN –  

 
* Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! 
A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 
 
MEGHÍVÁS 
 
A lelkész az Úr asztala mögött áll. 
Krisztus, a mi Urunk mindazokat asztalához hívja, akik szeretik Őt, 
akik komolyan bánják bűneiket, és arra törekszenek, hogy békesség-
ben éljenek egymással. 
Ezért, jöjjetek, valljuk meg bűneinket Isten és egymás előtt. 
 
MEGVALLÁS ÉS BŰNBOCSÁNAT 
 
Istenünk, mi az ígéret és a jövő gyermekei vagyunk,  
megvalljuk, hogy mégis könnyen elveszítjük a reménységünket. 
Istenünk, elfogadjuk kegyelmedet, megvalljuk,  
hogy nem adjuk tovább a bocsánatot embertársainknak. 
Istenünk, szeretjük elfogadó szavadat hallgatni, megvalljuk, 
hogy mi elítélő és kirekesztő szavakat mondunk  
embertársainknak. 
Istenünk, életedet adtad értünk, megvalljuk, hogy félünk  
az áldozathozataltól, és vétkes kompromisszumokat kötünk. 
Megállunk előtted, és kérünk: tisztíts meg minket, mutasd meg 
egyéni érdekeink szűk határa mögött a végtelen jövőt,  
táplálj és üdíts fel, vedd el félelmünket és szorongásunkat,  
amely távol tart tőled és embertársainktól. 
 
A gyülekezet csendben imádkozik. 
 
Lelkész a gyülekezethez: 
Íme, az örömhír, testvéreim: Krisztus már akkor meghalt értünk, ami-
kor még bűnösök voltunk; hogy megmutassa Isten felénk való szerete-
tét. Jézus Krisztus nevében: bűneid megbocsátattak! 
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Gyülekezet a lelkészhez: 
Jézus Krisztus nevében: bűneid megbocsátattak! 
 
Lelkész és gyülekezet együtt: 
Dicsőség Istennek. Ámen. 
 
*BÉKE JELE 
 
Ajánljuk fel egymásnak a megbékélés és a szeretet jelét! 
Lelkész és gyülekezet felajánlják Isten békességének jelét egymásnak. 
 
ÉNEK 
 
Mint bűnbocsánatot és megbékélt nyert emberek ajánljuk fel önma-
gunkat és adományainkat Istennek! 
Az ének alatt hálaadományok gyűjtése. 
 
KENYÉR FELVÉTELE 
 
A lelkész, amennyiben lehetséges az Úr asztala mögött áll a gyülekezettel szem-
ben, veszi (ill. kitakarja) a kenyeret és a kelyhet, és ezzel a kenyeret és bort előké-
szíti az úrvacsorára. 
 
*NAGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
 
Az Úr legyen veletek! 
És a te lelkeddel! 
Emeljük fel szívünket! A lelkész itt felemeli a kezét, és úgy tartja. 
Fölemeljük az Úrhoz! 
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek! 
Méltó ez és igaz! 
Valóban méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenkor és minden-
hol hálát adjunk neked, mindenható Atyán, mennynek és földnek te-
remtője. 
 
Az egyházi évnek/ünnenpnek megfelelő változó rész az üdvtörténetből: 
Te hívtál életre mindent, és láttad, hogy minden, amit alkottál jó. 
A föld porából képmásodra formáltál minket, 
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és élet leheletét lehelted belénk. 
Amikor elfordultunk tőled, és szeretetünk csődöt mondott, 
a te szereteted megingathatatlan maradt. 
Amikor felhő szállt a föld fölé negyven nap és negyven éjjel, 
te fenntartottad a bárkát a vizen, megmentetted Nóét és családját, 
és szövetséget kötöttél minden élő teremtménnyel a földön. 
Amikor a Sínai-hegyhez vezetted népedet, negyven nap és negyven éjjel, 
parancsolataidat adtad nekünk, és szövetséged népévé tettél. 
Amikor néped cserbenhagyta szövetségedet, 
prófétád, Illés negyven nap és negyven éjjel böjtölt, 
és szent hegyeden meghallotta halk és szelíd hangodat. 
Ezért földön élő népeddel és az egész mennyei sereggel dicsérjük Ne-
vedet és véget nem érő énekükhöz csatlakozunk: 
 
A lelkész lejjebb teszi kezeit. 
Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene! 
Dicsősége betölti a mennyet és a földet. 
Hozsánna a magasságban! 
Áldott, aki jön az Úr nevében! 
Hozsánna a magasságban! 
 
A lelkész felemelt kézzel így folytatja: 
Szent vagy te, és áldott a te Fiad Jézus Krisztus. 
 
Az egyházi évnek/ünnepnek megfelelő változó rész az üdvtörténetből: 
Amikor elküldted, hogy megváltson bűnünkből 
Lelked a pusztába vezette, 
ahol negyven nap és negyven éjjel böjtölt, hogy felkészüljön szolgálatára. 
Amikor bűnünkért szenvedett és meghalt a kereszten, életre keltetted, 
élőként mutatkozott meg az apostoloknak negyven napon át, 
majd felemelted jobbodra. 
Az ő szenvedéssel való megkeresztelkedése, halála és feltámadása által 
életet adtál egyházadnak, 
megszabadítottál minket a bűntől és haláltól, 
és új szövetséget kötöttél velünk víz és a Lélek által. 
Most, amikor mi, a te néped a Húsvét évenkénti ünnepére készülünk, 
bűnbánatra és a szívünk megtisztítására vezetsz, 
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hogy a Nagyböjt negyven napja alatt megajándékozz és kegyelmedben részesíts, 
hogy újramegerősítsük a szövetséget, amelyet Krisztus által kötöttél velünk. 
 
A lelkész kezeit tenyérrel lefelé fordítva a kenyér fölött tartja, illetve megérinti, 
vagy felemeli a kenyeret. 
Azon az éjszakán, melyen értünk adta önmagát, kezébe vette a kenye-
ret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: 
„Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt csele-
kedjétek az én emlékezetemre!” 
 
A lelkész kezeit tenyérrel lefelé fordítva a kehely fölött tartja, illetve megérinti, 
vagy felemeli a kelyhet. 
Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát 
adott, tanítványainak adta, és ezt mondta: „Igyatok ebből mindnyájan, 
ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely tiértetek és sokakért 
kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isz-
szátok, az én emlékezetemre!” 
 
A lelkész felemelt kézzel így folytatja: 
Ezért, Jézus Krisztusban véghezvitt hatalmas tetteidről megemlékez-
ve, dicsérettel és hálaadással ajánljuk fel magunkat, mint szent és élő 
áldozatot, egyesülve Krisztus értünk felajánlott áldozatával, miközben 
a hit titkát hirdetjük. 
Krisztus meghalt, Krisztus feltámadt, Krisztus újra eljön. 
 
A lelkész kezeit tenyérrel lefelé fordítva a kenyér és a kehely fölé tartja. 
Küldd el Szentlelkedet, add, hogy Krisztus teste és vére legyen szá-
munkra ez a kenyér és bor, hogy mi a világ számára Krisztus teste le-
hessünk, melyet tulajdon vérén váltott meg. 
 
A lelkész felemelt kézzel így folytatja: 
Lelked által tégy minket eggyé Krisztussal, eggyé egymással és eggyé az 
egész világ felé való szolgálatban. Addig, amíg Krisztus végső győztes-
ként visszatér, és mi mennyei vacsoráján ünnepelhetünk. 
Fiad, Jézus Krisztus által, a Szentlélekkel együtt a Te szent egyházad-
ban, minden tisztesség és dicsőség a Tiéd, mindenható Atyánk, most 
és mindörökké. Ámen. 
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A lelkész meghívásra nyitott karokkal így folytatja: 
És most, azzal a bizalommal, hogy Isten gyermekei vagyunk, imádkoz-
zunk: A lelkész felemelt kézzel imádkozva: 
 
*MIATYÁNK 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a  
te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, 
amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi 
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket 
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország,  
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
A KENYÉR MEGTÖRÉSE 
 
A lelkész még mindig az Úr asztala mögött állva a gyülekezettel szemben megtöri 
a kenyeret csendben, vagy ezekkel a szavakkal: 
Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyér-
ből részesedünk. A kenyér, amelyet megtörünk, a Krisztus testével 
való közösségünk. 
 
A lelkész fölemeli a kelyhet csendben, vagy ezekkel a szavakkal: 
A hálaadás kelyhe, amelyet megáldunk, a Krisztus vérével való közös-
ségünk. 
 
A KENYÉR ÉS A KEHELY KIOSZTÁSA 
 
A lelkész a kenyeret és a kelyhet ezekkel vagy más szavakkal adja át: 
Krisztus teste, mely megtöretett teérted. Ámen. 
Krisztus vére, mely kiontatott teérted. Ámen. 
 
A gyülekezet az úrvacsoravétel alatt énekelhet. Az ének fejezze ki, hogy az úrva-
csora szeretetteljes közösség Istennel és egymással. Fontos szempont még az ének 
kiválasztásánál, hogy illeszkedjen az egyházi évhez, ill. olyan ének legyen, amit a 
gyülekezet ismer és szeret. Előnyös, ha a gyülekezet énekeskönyv nélkül énekelhet. 
Amikor mindenki részesült a szent jegyekben, a lelkész az úrvacsorai eszközöket 
méltó módon elrendezi az Úr asztalán. 
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A következő imádságot mondhatja a lelkész egyedül vagy a gyülekezettel együtt 
közösen: 
 
Örökkévaló Istenünk, 
hálát adunk neked ezért a szent titokért, 
Amelyben önmagadat adtad nekünk. 
Add, hogy Szentlelked erejével indulhassunk a világba, hogy 
önmagunkat adjuk másokért, 
a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.  



85 

 

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA 
– HÚSVÉT ÜNNEPÉN – 

 
* Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! 
A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 
 
MEGHÍVÁS 
 
A lelkész az Úr asztala mögött áll. 
Krisztus, a mi Urunk mindazokat asztalához hívja, akik szeretik Őt, 
akik komolyan bánják bűneiket, és arra törekszenek, hogy békesség-
ben éljenek egymással. Ezért, jöjjetek, valljuk meg bűneinket Isten és 
egymás előtt. 
 
MEGVALLÁS ÉS BŰNBOCSÁNAT 
 
Kegyelmes Isten, 
megvalljuk, hogy nem szerettünk téged teljes szívünkből,  
egyházadként kudarcot vallottunk az engedelmességben. 
Nem cselekedtük a te akaratodat, megszegtük törvényedet,  
lázadtunk szereteted ellen, nem szerettük felebarátainkat,  
és nem hallottuk meg a szükségben lévők kiáltását. 
Kérünk, bocsáss meg nekünk. 
Szabadíts fel örömteli engedelmességre, 
Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
 
A gyülekezet csendben imádkozik. 
 
Lelkész a gyülekezethez: 
Íme, az örömhír, testvéreim: Krisztus már akkor meghalt értünk, ami-
kor még bűnösök voltunk; hogy megmutassa Isten felénk való szerete-
tét. Jézus Krisztus nevében: bűneid megbocsátattak! 
 
Gyülekezet a lelkészhez: 
Jézus Krisztus nevében: bűneid megbocsátattak! 
 
Lelkész és gyülekezet együtt: 
Dicsőség Istennek. Ámen. 
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*BÉKE JELE 
 
Ajánljuk fel egymásnak a megbékélés és a szeretet jelét! 
Lelkész és gyülekezet felajánlják Isten békességének jelét egymásnak. 
 
ÉNEK 
 
Mint bűnbocsánatot és megbékélt nyert emberek ajánljuk fel önma-
gunkat és adományainkat Istennek! 
Az ének alatt hálaadományok gyűjtése. 
 
KENYÉR FELVÉTELE 
 
A lelkész, amennyiben lehetséges az Úr asztala mögött áll a gyülekezettel szem-
ben, veszi (ill. kitakarja) a kenyeret és a kelyhet, és ezzel a kenyeret és bort előké-
szíti az úrvacsorára. 
 
*NAGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
 
Az Úr legyen veletek! 
És a te lelkeddel! 
Emeljük fel szívünket! A lelkész itt felemeli a kezét, és úgy tartja. 
Fölemeljük az Úrhoz! 
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek! 
Méltó ez és igaz! 
Valóban méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenkor és minden-
hol hálát adjunk neked, mindenható Istenünk és Atyánk. 
 
Az egyházi évnek/ünnenpnek megfelelő változó rész az üdvtörténetből: 
A te képmásodra teremtettél minket, és élet leheletét lehelted belénk. 
Amikor elfordultunk, és szeretetünk csődöt mondott, 
a te szereteted megingathatatlan maradt. 
Megszabadítottál a rabságból, 
szövetséget kötöttél velünk, hogy Istenünk legyél, 
tejjel és mézzel folyó földre vezettél minket, 
és elénk adtad az élet útját. 
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Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön 
küzdő egész egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és uj-
jongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét: 
 
A lelkész lejjebb teszi kezeit. 
Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene! 
Dicsősége betölti a mennyet és a földet. 
Hozsánna a magasságban! 
Áldott, aki jön az Úr nevében! 
Hozsánna a magasságban! 
 
A lelkész felemelt kézzel így folytatja: 
Szent vagy te, és áldott a te Fiad Jézus Krisztus. 
 
Az egyházi évnek/ünnepnek megfelelő változó rész az üdvtörténetből: 
Az ő szenvedésének, halálának és feltámadásának  
keresztségével életet adtál egyházadnak, 
megszabadítottál minket a bűntől és haláltól, 
és új szövetséget kötöttél velünk víz és a Lélek által. 
Nagy irgalmadból újjászültél minket 
Fiadnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, 
az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre. 
Egykor nem a te néped voltunk, 
most pedig a te néped vagyunk, akik hirdetjük Krisztusban véghezvitt csodálatos 
tetteidet, 
aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el minket. 
Amikor az Úr Jézus felment a mennybe, megígérte, hogy velünk lesz a világ vége-
zetéig a te igéd és Szentlelked erejében. 
 
A lelkész kezeit tenyérrel lefelé fordítva a kenyér fölött tartja, illetve megérinti, 
vagy felemeli a kenyeret. 
Azon az éjszakán, melyen értünk adta önmagát, kezébe vette a kenye-
ret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: 
„Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt csele-
kedjétek az én emlékezetemre!” 
 
A lelkész kezeit tenyérrel lefelé fordítva a kehely fölött tartja, illetve megérinti, 
vagy felemeli a kelyhet. 
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Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát 
adott, tanítványainak adta, és ezt mondta: „Igyatok ebből mindnyájan, 
ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely tiértetek és sokakért 
kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isz-
szátok, az én emlékezetemre!” 
 
A lelkész felemelt kézzel így folytatja: 
És így, Jézus Krisztusban véghezvitt hatalmas tetteidről megemlékez-
ve, dicsérettel és hálaadással ajánljuk fel magunkat, mint szent és élő 
áldozatot, egyesülve Krisztus értünk felajánlott áldozatával, miközben 
a hit titkát hirdetjük. 
Krisztus meghalt, Krisztus feltámadt, Krisztus újra eljön. 
 
A lelkész kezeit tenyérrel lefelé fordítva a kenyér és a kehely fölé tartja. 
Küldd el Szentlelkedet, add, hogy Krisztus teste és vére legyen szá-
munkra ez a kenyér és bor, hogy mi a világ számára Krisztus teste le-
hessünk, melyet tulajdon vérén váltott meg. 
 
A lelkész felemelt kézzel így folytatja: 
Lelked által tégy minket eggyé Krisztussal, eggyé egymással és eggyé az 
egész világ felé való szolgálatban. Addig, amíg Krisztus végső győztes-
ként visszatér, és mi mennyei vacsoráján ünnepelhetünk. 
Fiad, Jézus Krisztus által, a Szentlélekkel együtt a Te szent egyházad-
ban, minden tisztesség és dicsőség a Tiéd, mindenható Atyánk, most 
és mindörökké. Ámen. 
 
A lelkész meghívásra nyitott karokkal így folytatja: 
És most, azzal a bizalommal, hogy Isten gyermekei vagyunk, imádkoz-
zunk:  
 
A lelkész felemelt kézzel imádkozva: 
 
*MIATYÁNK 
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 
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is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket 
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország,  
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
A KENYÉR MEGTÖRÉSE 
 
A lelkész még mindig az Úr asztala mögött állva a gyülekezettel szemben megtöri 
a kenyeret csendben, vagy ezekkel a szavakkal: 
Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyér-
ből részesedünk. A kenyér, amelyet megtörünk, a Krisztus testével 
való közösségünk. 
 
A lelkész fölemeli a kelyhet csendben, vagy ezekkel a szavakkal: 
A hálaadás kelyhe, amelyet megáldunk, a Krisztus vérével való közös-
ségünk. 
 
A KENYÉR ÉS A KEHELY KIOSZTÁSA 
 
A lelkész a kenyeret és a kelyhet ezekkel vagy más szavakkal adja át: 
Krisztus teste, mely megtöretett teérted. Ámen. 
Krisztus vére, mely kiontatott teérted. Ámen. 
 
A gyülekezet az úrvacsoravétel alatt énekelhet. Az ének fejezze ki, hogy az úrva-
csora szeretetteljes közösség Istennel és egymással. Fontos szempont még az ének 
kiválasztásánál, hogy illeszkedjen az egyházi évhez, ill. olyan ének legyen, amit a 
gyülekezet ismer és szeret. Előnyös, ha a gyülekezet énekeskönyv nélkül énekelhet. 
Amikor mindenki részesült a szent jegyekben, a lelkész az úrvacsorai eszközöket 
méltó módon elrendezi az Úr asztalán. 
A következő imádságot mondhatja a lelkész egyedül vagy a gyülekezettel együtt 
közösen: 
 
Örökkévaló Istenünk, 
hálát adunk neked ezért a szent titokért, 
Amelyben önmagadat adtad nekünk. 
Add, hogy Szentlelked erejével indulhassunk a világba,  
hogy önmagunkat adjuk másokért, 
a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen. 
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HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA 
– ARATÁSI HÁLAADÓ ISTENTISZTELETEN – 

 
MEGHÍVÁS 
 
A lelkész az oltárasztal mögött áll. 
Krisztus, a mi Urunk mindazokat asztalához hívja, 
akik szeretik Őt, akik komolyan bánják bűneiket, 
és arra törekszenek, hogy békességben éljenek egymással. 
 
BŰNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS 
 
A gyülekezet csendben imádkozik. 
Isten szeretet. És Krisztusban minden vétkünket megbocsátotta. Di-
csőség Istennek. Ámen. 
 
NAGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
 
A lelkész az oltárasztal mögött áll. 
Emeljük fel szívünket, és adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek! 
 
A lelkész felemeli kezeit. 
Méltó és igaz, illő és üdvösséges, 
hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk neked, 
mindenható Istenünk és Atyánk, mennynek és földnek teremtője. 
A te rendelésedre jönnek és mennek az évszakok. 
Kenyeret hozol elő a földből, és gyümölcsöt teremtesz a borhoz. 
Képmásodra formáltál minket, és gondoskodásunkra bíztad világodat. 
A föld meghozta termését, 
és áldást áldásra fogadtunk el a te kezedből. 
Ha pedig szenvedések kelyhét adtad inni, 
azt is áldva nyújtotta hű atyai kezed. 
Ezért a földön élő egész népeddel, és az üdvözültek mennyei seregével 
dicsőítjük a te nevedet, és véget nem érő énekükhöz kapcsolódunk: 
 
A lelkész lejjebb teszi kezeit. 
Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene! 
Dicsősége betölti a mennyet és a földet. 
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Hozsánna a magasságban! 
Áldott, aki jön az Úr nevében! 
Hozsánna a magasságban! 
 
Szent vagy te, és áldott a te Fiad Jézus Krisztus. 
Bár gazdag volt, mégis szegénnyé lett értünk, 
hogy életünk legyen, és bővölködjünk. 
Amikor éhes volt és kísértést szenvedett, megtagadta,  
hogy magának készítsen kenyeret azért, 
hogy ő legyen az élet kenyere mások számára.  
Amikor a sokaság megéhezett, enni adott nekik. 
A kitaszítottakkal együtt törte meg a kenyeret, 
de a telhetetleneket kiűzte a templomból. 
Szenvedése, halála és feltámadása keresztségével,  
életet adtál egyházadnak, 
megszabadítottál minket a bűntől és haláltól, 
és új szövetséget kötöttél velünk víz és Lélek által. 
 
A lelkész kézbe veszi a kenyeret. 
Azon az éjszakán, melyen értünk adta önmagát, kezébe vette a kenye-
ret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: 
„Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt csele-
kedjétek az én emlékezetemre.” 
 
A lelkész kézbe veszi a kelyhet. 
Amikor véget ért a vacsora, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, tanít-
ványainak adta, és ezt mondta: „Igyatok ebből mindnyájan, ez a kehely 
az új szövetség az én véremben, amely tiértetek és sokakért kiontatik, a 
bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én 
emlékezetemre.” 
 
A lelkész felemeli kezeit. 
Ezért Jézus Krisztusban véghezvitt hatalmas tetteidre emlékezve, 
dicsérettel és hálaadással ajánljuk fel magunkat, mint szent és élő áldo-
zatot, egyesülve Krisztus értünk felajánlott áldozatával, miközben a hit 
titkát hirdetjük. 
Krisztus meghalt, Krisztus feltámadt, Krisztus újra eljön. 
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A lelkész tenyérrel lefelé a kenyér és kehely fölé teszi kezeit. 
Töltsd ki ránk, akik itt összegyűltünk Szentlelkedet, 
és a kenyér és bor ezen ajándékaira. 
Tedd ezeket Krisztus testévé és vérévé számunkra, 
hogy mi a világ számára Krisztus teste lehessünk,  
amelyet vérén váltott meg. 
 
A lelkész felemeli kezeit. 
Lelked által tégy minket eggyé Krisztussal, eggyé egymással és eggyé a 
szolgálatban az egész világ felé, míg Krisztus végső győztesként visz-
szatér, és mi mennyei vacsoráján ünnepelhetünk. 
Fiad, Jézus Krisztus által, a Szentlélekkel együtt a Te szent egyházad-
ban, minden tisztesség és dicsőség a Tiéd, mindenható Atyánk, most 
és mindörökké. 
Ámen. 
 
A lelkész meghívásra nyitja karjait. 
És most, azzal a bizalommal, hogy Isten gyermekei vagyunk, imádkoz-
zunk: 
 
A lelkész felemeli kezeit. 
 
*MIATYÁNK 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a  
te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, 
amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi 
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket 
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország,  
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
A KENYÉR MEGTÖRÉSE 
 
A lelkész megtöri a kenyeret. 
Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyér-
ből részesedünk. A kenyér, amelyet megtörünk, a Krisztus testével 
való közösségünk. 
 



93 

 

A lelkész felemeli a kelyhet. 
A hálaadás kelyhe, amelyet megáldunk, a Krisztus vérével való közös-
ségünk. 
 
A KENYÉR ÉS A KEHELY KIOSZTÁSA 
 
POSTCOMMUNIO 
 
Örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked ezért a szent titokért, 
amelyben önmagadat adtad nekünk. 
Add, hogy indulhassunk a világba, 
Lelked erejével, 
önmagunkat adva másoknak, 
a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen. 
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3. KERESZTSÉGI LITURGIÁK 
 

– RÉGI KERESZTELŐI LITURGIA – 
 
 

A keresztséget általában a gyülekezeti istentiszteleten belül gyakoroljuk, hacsak 
ezt valamilyen rendkívüli esemény – betegség, stb. – megoldhatatlanná nem teszi. 
Az alábbi liturgia az istentiszteleti igehirdetést követően zajlik. 
 
GYÜLEKEZETI ÉNEK 
 
Lelkész: 
Kedves testvérek! A megtartó Isten egyszülött Fiának elküldésével, 
Jézus Krisztus szenvedése, kereszthalála és feltámadása által az embe-
riséggel új szövetséget kötött. Ebben a szövetségben Isten az ő békes-
ségét és szeretetét kínálja fel minden embernek. Ezért tudjuk, hogy 
Isten szeretete és irgalmassága … (a gyermek teljes neve) -ra is kiter-
jedt. 
 
Kedves szülők!  
Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében keresztelünk: 
Az Atyának nevében annak jeléül, hogy Isten mennyei Atyja a ti  
gyermeketeknek is, és őt saját tulajdonának tekinti. 
A Fiúnak nevében annak jeléül, hogy mindazt, amit Jézus Krisztus  
a világ Megtartójául elvégzett, azt a ti gyermeketekért is tette. 
A Szentléleknek nevében annak jeléül,  
hogy Istennek Lelke a ti gyermeketekben is munkálkodik.  
 
Az Úr elvárja, hogy gyermeketek az ő szeretetére válaszoljon és enged-
jen Lelke munkájának. Isten befogadja őt, és igényli azt,  
hogy ő is tudatosan elfogadja Istent. Az Úr ígéretei bátorítják a  
szülőket, a keresztszülőket és a gyülekezetet a gyermekért való  
hűséges imádságra, megerősítenek bennünket arra,  
hogy segítségére legyünk a kegyelem személyes elfogadására.  
 
* APOSTOLI HITVALLÁS 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,  
mennynek és földnek teremtőjében. 
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És a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, 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. Hiszek egy közönséges keresztyén anya-
szentegyházat; hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsá-
natát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. 
 
A gyülekezet leül. 
 
Lelkész:  
Jézus Krisztus így szól: Nékem adatott minden hatalom mennyen és 
földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, meg-
keresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 
és tanítsatok, hogy megtartsák mindazokat, amiket parancsoltam nék-
tek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világnak végezetéig. 
(Mt 28,18-20) 
 
A szülőkhöz és keresztszülőkhöz fordulva ezt mondja a lelkész: 
 
Kedves szülők és keresztszülők, miközben e gyermeket a keresztségre 
hozzátok, gondoljátok meg, hogy kiváltságotok és feladatotok is egy-
ben, hogy őt mindenre tanítsátok, ami a keresztény hitre és életre vo-
natkozik. Isten Igéje legyen útmutatója és Jézus gyülekezete otthona, 
hogy minden módon, szavaitokkal és példátokkal Isten szeretetét te-
gyétek láthatóvá számára, és megmutassátok neki, hogyan kell az Úr 
Jézus Krisztusnak szolgálni. 
 
Megígéritek-e, hogy ezeket a kötelességeket, erőtök szerint és az Úr 
segítségével betöltitek? Úgy feleljetek: Igen, Isten segítségével. 
 
Szülők és keresztszülők:  
Igen, Isten segítségével. 
 
Lelkész (esetleg saját szavaival az alábbiak értelmében): 
Imádkozzunk! 
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Urunk, mennyei Atyánk, magasztalunk téged, hogy a te üdvösséged-
nek ígérete e gyermeké is. Amikor most megkereszteljük, kérünk té-
ged: vezesd és tartsd meg őt a te szeretetedben, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus kegyelmében és a te Lelkednek erejében. Úr Jézus Krisztus, 
te segíts nékünk őt megtanítani arra, hogyan szolgáljon neked egész 
életében. Őrizd meg a gyermeket és szüleit. Ruházd fel őket a minden 
napra szükséges erővel. Adj nekik növekedést a hitben, a reménység-
ben és a szeretetben. Adj nekik örökséget a te országodban! Ámen. 
 
KERESZTSÉG 
 
Vízzel, meghintéssel vagy leöntéssel történik, az alábbi szavak kíséretében: 
 
… (a gyermek teljes neve) megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek nevében! Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! 
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! 
Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád és adjon békességet néked! Ámen. 
(Az áldást a gyermek fölött kézrátétellel mondjuk.) 
 
A gyülekezet felé fordulva ezt mondja a lelkész: 
Mert a hegyek eltávoznak és a halmok megrendülnek, de az én irgal-
masságom tőled el nem távozik és békességem szövetsége meg nem 
rendül, így szól könyörülő Urad! (Ézs 54,10) 
 
GYÜLEKEZETI ÉNEK 
 
ÁLDÁS 
 
ÉNEK ZÁRÓVERSE 
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– A KERESZTSÉGI SZÖVETSÉG I. – 
(BOOK OF WORSHIP LITURGIA) 

 
1) Bevezetés kereszteléshez 
2) Bevezetés konfirmációhoz és újramegerősítéshez 
3) Jelöltek bemutatása 
4) A bűn megtagadása és hitvallás 
5) Szülők és keresztszülők fogadalma a gyermek hitbeli nevelésére 
6) Fiatal és felnőtt jelöltek fogadalma 
7) Fiatal és felnőtt jelöltek keresztszüleinek fogadalma 
8) A gyülekezet fogadalma 
9) Az Apostoli Hitvallás 
10) Hálaadás a víz felett 
11) Keresztelés kézrátétellel 
12) Konfirmáció vagy a hit újramegerősítése 
13) A keresztségi szövetség újramegerősítése a gyülekezet részéről 
14) Felvétel a Metodista Egyházba 
15) Felvétel a helyi gyülekezetbe 
16) Felajánlás és befogadás 
 
BEVEZETÉS AZ ISTENTISZTELETHEZ 
 
Ahogy érkeznek a résztvevők, egy ideillő keresztelési vagy konfirmációs  
ének énekelhető. 
 
1 A lelkész a következő bejelentést teszi a gyülekezetnek: 
Testvéreim Krisztusban: 
A keresztség szentsége által 
bevezettek minket Krisztus Szent Egyházába. 
Részeseivé lettünk Isten hatalmas megváltó tettének 
és újjászülettünk víz és Lélek által. 
Mindez Isten ajándéka, amit ingyen kínált fel nekünk. 
 
2 Ha konfirmáció, illetve újramegerősítés van a lelkész így folytatja: 
A konfirmáció által, 
és hitünk újramegerősítése által, 
megújítjuk a szövetséget,  
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amelyet keresztségünkkor nyilvánítottak ki, 
elfogadjuk, amit Isten tesz értünk, 
és megerősítjük elkötelezettségünket Krisztus Szent Egyháza felé. 
 
A JELENTKEZŐK BEMUTATÁSA 
 
3 Egy gyülekezeti elöljáró bemutatja a jelölteket odaillő szavakkal: 
Bemutatom Név(ek) keresztségre. 
Bemutatom Név(ek), konfirmációra. 
Bemutatom Név(ek), hitük újramegerősítésére. 
Bemutatom Név(ek), aki(k) ebbe a gyülekezetbe a ... Egyházból érkeztek. 
 
Igény szerint, a Hálaadás a víz felett (10. rész) megelőzheti a Bűn megtagadását 
és a hitvallást. Az istentisztelet ezen vagy egy későbbi pontján, a résztvevők foga-
dalmaikat kiegészíthetik Krisztushitükről és tapasztalatukról szóló személyes 
bizonyságtétellel. 
 

A BŰN MEGTAGADÁSA ÉS HITVALLÁS 
 

4 A legkorábbi időktől kezdve, a keresztény keresztségi fogadalom elsőként min-
den gonosz megtagadását foglalta magában, azután pedig a hitről szóló bizonyság-
tételt és a Krisztus felé való hűséget. A szülők vagy keresztszülők újramegerősítik 
ezeket a fogadalmakat önmagukért, miközben keresztszülői felelősségüket is vál-
lalják. A konfirmációra jelöltek, a keresztségük során elhangzott ünnepélyes foga-
dalmakat önmagukért vallják meg. A lelkész megszólítja a szülőket vagy kereszt-
szülőket és azokat a jelentkezőket, akik önmagukért is képesek válaszolni: 
 
Az anyaszentegyház nevében, kérdezlek téged: 
Megtagadod-e a gonoszság lelki hatalmasságait, 
Elutasítod-e a gonosz minden földi erejét, 
és bánod-e bűnödet? 
Igen, Isten segítségével. 
 
Elfogadod-e azt a szabadságot és erőt, amit Isten ad neked, 
hogy ellenállj gonosznak, igazságtalanságnak és elnyomásnak 
bármilyen formában mutassák is magukat? 
Igen, Isten segítségével. 
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Megváltódnak vallod-e Jézus Krisztust, 
minden bizalmadat az Ő kegyelmébe veted-e, 
és ígéred-e, hogy mint Uradat szolgálod őt, 
együtt az Egyházzal, amelyet Krisztus nyitott meg 
minden embernek, nemzetnek és fajnak? 
Igen, Isten segítségével. 
 
5 A lelkész megszólítja annak a jelölteknek a szüleit vagy keresztszüleit, akik 
maguktól nem képesek válaszolni: 
Nevelni fogod-e ezeket a gyermekeket (személyeket) 
Krisztus szent Egyházában, 
hogy tanításod és példád elvezethesse őket arra, 
hogy elfogadják Isten kegyelmét a maguk számára, 
hogy nyíltan megvallják hitüket, 
és keresztény életet éljenek? 
Igen, Isten segítségével. 
 
6 A lelkész megszólítja azokat a jelölteket, akik maguktól is képesek válaszolni: 
A nektek adott kegyelem szerint, 
megmaradtok-e Krisztus szent Egyháza hű tagjainak 
és úgy szolgáltok-e, mint akik Krisztust képviselitek a világban? 
Igen, Isten segítségével. 
 
7 Amennyiben vannak olyanok, akik maguktól válaszoltak, és mégis vannak 
keresztszüleik, a lelkész megszólítja a keresztszülőket: 
Támogatni fogod-e ezeket a jelentkezőket, 
segíted és erősíted-e őket keresztény életükben? 
Igen, Isten segítségével. 
 
8 A lelkész megszólítja a gyülekezetet, és a gyülekezet válaszol: 
Ti, mint Krisztus teste, az Egyház, 
újramegerősítitek-e a bűnötök megtagadását 
és elkötelezettségeteket Krisztus felé. 
Igen, Isten segítségével. 
 
Támogatni fogjátok-e egymást keresztény hitetekben és életetekben 
befogadva most őket gondoskodásotokba? 
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Isten segítségével hirdetjük nekik az örömhírt 
és Krisztus példája szerint élünk. 
Körülvesszük őket 
a szeretet és a megbocsátás közösségével, 
hogy növekedhessenek Istenbe vetett bizalmukban, 
és hűnek találtassanak mások felé való szolgálatukban. 
Imádkozunk értük, 
hogy igaz tanítványok legyenek 
akik azon az úton járnak, amely az életre vezet. 
 
9 Az Apostoli Hitvallás hármas kérdés-felelet formulája már legkésőbb a harma-
dik században megjelent keresztelési hitvallásként, és azóta is széles körben hasz-
náltak a keresztelések során. A jelölt(ek), keresztszülő(k), és a helyi gyülekezet a 
különböző korokban ezzel a történelmi keresztény hitvallással kapcsolódtak az 
egyetemes Egyházhoz. A lelkész mindenkit megszólít, és a gyülekezet csatlakozik 
a jelöltekhez, szüleikhez, és keresztszüleikhez a válaszadásban: 
 
Kapcsolódjunk össze keresztény hitünk megvallásában, 
ahogyan azt az Ó- és Újszövetségi Szentírás tartalmazza! 
Hiszel Istenben az Atyában? 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,  
mennynek és földnek Teremtőjében. 
 
Hiszel Jézus Krisztusban? 
Hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában,  
a mi Urunkban, 
[aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, 
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és elte-
mették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak 
közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobb-
ján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.] 
 
Hiszel Szentlélekben? 
Hiszek Szentlélekben, 
[Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közössé-
gét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet.] 
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HÁLAADÁS A VÍZ FELETT 
 

10 Amennyiben van keresztelés, illetve használunk vizet az újramegerősítéskor, a 
vizet ünnepélyesen a keresztelő kútba tölthetjük oly módon, hogy a gyülekezet 
lássa és hallja azt. Ez az imádság emlékeztet a Szent Keresztség lelki képeire és 
jelentésére, és hasonlít az Úrvacsora Nagy hálaadó imádságához. 
 
[Az Úr legyen veletek. 
És a te lelkeddel.] 
Imádkozzunk! 
Örökkévaló Atya: 
amikor a káoszon kívül semmi sem létezett, 
a te Lelked lebegett a vizek felett 
és világosságot hozott elő. 
Noé napjaiban 
vízen át mentetted meg azokat, akik a bárkában voltak. 
Az özönvíz után szivárványívedet helyezted a felhőkre. 
Amikor megláttad népedet, rabszolgaként Egyiptomban, 
a tengeren keresztül vezetve szabadítottad meg őket. 
Gyermekeiket átsegítetted a Jordánon 
arra a földre, amelyet megígértél nekik. 
 
Énekelj az Úrnak, te egész föld! 
Hirdessétek szabadítását minden nap! 
 
Amikor eljött az idő teljessége elküldted Jézust, 
akit az anyaméhben tápláltál. 
Megkeresztelte János, és felkented a te Lelkeddel. 
Elhívta tanítványait, 
hogy részesüljenek az Ő halála és feltámadása keresztségében 
és tanítvánnyá tegyenek minden népet. 
 
Hirdessétek tetteit a népek közt, 
dicsőségét a nemzeteknek! 
 
Töltsd ki Szentlelkedet, 
hogy megáldja a víznek ezt az ajándékát és azokat, akik elfogadják, 
hogy elmossa bűnüket, 
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és igazságba öltöztesse őket 
teljes életükben, 
hogy, meghalva és feltámadva Krisztussal, 
ők is részesei lehessenek végső győzelmének. 
 
Tiéd minden dicsőség, Örökkévaló Atya, 
Fiad Jézus Krisztus által, 
aki veled és a Szentlélekkel 
él és uralkodik, mindörökké. Ámen. 
 

KERESZTSÉG KÉZRÁTÉTELLEL 
 

11 Kereszteléskor a lelkész vezetéknevük nélkül, keresztnevükön szólítja a jelölteket. 
 
Keresztnév(ek), megkeresztellek téged az Atya, 
és a Fiú, 
és a Szentlélek nevében. Ámen. 
 
Közvetlenül a vízzel végzett szolgálat után a lelkész kezeit a jelölt fejére teszi, és a 
Szentlélek munkáját hívja segítségül. A többi személy, beleértve a jelölt családjá-
nak megkeresztelt tagjait, csatlakozhatnak a lelkészhez ennél a cselekménynél. A 
kézrátétel alatt a lelkész a következőket mondja: 
 
A Szentlélek munkálkodjon benned, 
hogy víz és Lélek által születve, 
Jézus Krisztus hűséges tanítványa légy. Ámen. 
 
Igény szerint, a következő cselekmények közül egyet vagy többet hozzáadhatunk 
az istentisztelethez. Azonban, ezeket nem szabad túlhangsúlyozni, mintha egyen-
értékűek vagy még fontosabb lennének, annál a jelnél, amelyet Isten magában a 
vízben adott. 
A lelkész felrajzolhatja az újonnan megkereszteltek homlokára a kereszt jelét 
vagy csendben, vagy a következő szavak kíséretében:  
 
„Név, [Isten gyermeke], a Szentlélek elpecsételt téged a keresztségben, és megjelölt, 
mint Krisztus tulajdonát örökké.”  
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Ennél a cselekménynél használhatunk olíva olajat, azt a bibliai hagyományt kö-
vetve, amely során a prófétákat (1Kir 19,16), a papokat (2Móz 29,7) és a kirá-
lyokat (1Kir 1,39) kenték fel. Jézus két címe: Krisztus és Messiás. Mindkettő 
azt jelenti, hogy „Felkent”, az Újszövetség pedig ismételten a mi Főpapunknak és 
Királyunknak nevezi Jézust. A keresztények a keresztség során Krisztus testének 
tagjaivá válnak (1Kor 12,13), ami egy „királyi papság” (1Pét 2,9). A keresztség 
során történő felkenés (megkenés) arra emlékeztet, hogy valamennyi keresztény erre 
a királyi papságra van felkenve.  
Néha az éppen megkereszteltnek új ruhát adnak ajándékba, különösen abban 
csecsemők esetében, annak jelképeként, hogy „Krisztust öltöttük magunk-
ra” (Galata 3,27), éppen úgy, mintha valaki új ruhát venne fel. Az ilyen ruha 
hagyományosan fehér, a Jelenések 7,9-14-ben levő „fehér ruhákra” emlékeztetve.  
 
„Fogadd ezt az új ruhát, a Krisztusban kapott új élet jelképeként.” 
 
Az újonnan megkeresztelt személynek egy meggyújtott keresztelési gyertyát adha-
tunk ajándékba ezekkel a szavakkal:  
 
„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteite-
ket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat!”  
 
A gyertyát a megkeresztelt gyermekek szülei vagy keresztszülei is megkaphatják, 
amikor is „az emberek” kifejezés „ez a gyermek” vagy „ezek a gyermekek” kife-
jezésre változtatható. Helyes, ha a keresztségi gyertyát minden évben a keresztség 
évfordulóján meggyújtják otthon, megemlékezve Isten kegyelmére, amelyet a ke-
resztség által ajándékozott. A keresztségi gyertya díszítse valamilyen keresztény 
szimbólum, vagy egyáltalán ne legyen díszítve. Ne keverjük össze a kereskedelmi 
forgalomban kapható díszes születésnapi gyertyákkal, amelyek, a gyermek szüle-
tésnapjait jelölik. Meggyújthatjuk a húsvéti gyertyával is, vagy egy az Úr asztalá-
hoz közel lévő másik gyertyával. 
Keresztségi emléklap is adható az újonnan megkeresztelt részére. Amikor vala-
mennyi jelöltet megkeresztelték, a lelkész felhívja a gyülekezetet, hogy köszöntsék 
őket: 
 
Most örömmel köszöntjük 
a mi új testvéreinket Krisztusban. 
A keresztségben 
ti eggyé váltatok a Szentlélek által 
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Isten új teremtésével 
és részeseivé lettetek Krisztus királyi papságának. 
Mindannyian egyek vagyunk Krisztus Jézusban. 
Örömmel és hálaadással köszöntünk benneteket 
mint Krisztus családjának tagjait. 
 
KONFIRMÁCIÓ VAGY A HIT ÚJRAMEGERŐSÍTÉSE 
 
12 Itt használhatjuk jelképként a vizet, de úgy, hogy ne lehessen keresztelésként 
értelmezni, miközben a lelkész ezt mondja: 
 
Emlékezz a keresztségedre és légy hálás. Ámen. 
 
A következő módon használható a víz: 
A konfirmandusokat vagy azokat a személyeket, akik hitüket újramegerősítik 
előre hívjuk, hogy érintsék meg a vizet, és ha kívánják, érintsék meg a homloku-
kat benedvesített ujjal. 
A lelkész kimeríthet egy maréknyi vizet, majd engedi, hogy visszafolyjon a keresz-
telő edénybe úgy, hogy azt hallják és lássák. 
A lelkész megérintheti a vizet, majd megjelölheti valamennyi személy homlokát a 
kereszt jelével. 
Ha a lelkész és a többiek úgy kívánják, tegye a kezeit valamennyi konfirmandus 
vagy a hitét újra megerősítő személy fejére, és a lelkész mondja valamennyiüknek: 
 
Név, a Szentlélek munkálkodjon benned, 
hogy víz és a Lélek által születve, 
Jézus Krisztus hűséges tanítványaként élj. Ámen.  
 
13 Amikor a gyülekezet erősíti meg újra a keresztségi szövetséget, akkor használ-
hatjuk jelképként a vizet, de úgy, hogy ne lehessen keresztelésként értelmezni, 
miközben a lelkész ezt mondja: 
 
Emlékezz a keresztségedre és légy hálás. Ámen. 
 
A következő módon használható a víz: 
A lelkész előre hívhatja a gyülekezeti tagokat, hogy érintsék meg a vizet, és ha 
kívánják, érintsék meg a homlokukat benedvesített ujjal. 
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A lelkész kimeríthet egy maréknyi vizet, majd engedi, hogy visszafolyjon a keresz-
telő edénybe úgy, hogy azt hallják és lássák. 
A lelkész egy kevés vizet hinthet a gyülekezet felé, nem úgy, hogy közvetlenül rá-
juk hulljon, mintha a meghintés általi keresztelés esete állna fenn. Ez megtehető 
úgy, hogy egy kis örökzöld ág végét a keresztelő edénybe mártjuk, majd a gyüleke-
zet felé rázzuk. Tekinthetünk erre úgy, mint a megtisztulás bibliai megjelenítésére 
az izsóppal való meghintésre (2Móz 12,22; Zsoltár 51,7), valamint úgy, mint a 
mint a megújítás jelére (Ezékiel 36,25-26). 
A lelkész megérintheti a vizet, majd megjelölheti valamennyi személy homlokát a 
kereszt jelével. 
 
FELVÉTEL A METODISTA EGYHÁZBA 
 
14 Ha olyan más felekezetből érkező személyek jönnek, hogy tagok legyenek a 
Metodista Egyházban, akiket még nem mutattunk be, akkor ennél a pontnál ezt 
megtehetjük. 
A lelkész megszólítja mindazokat, akik felvételüket kérik a Metodista Egyház 
tagjai közé, azokkal együtt, akik a keresztség vagy a konfirmáció által az imént 
vallották meg hitüket: 
 
Mint Krisztus egyetemes egyházának tagja, 
hű leszel-e a Metodista Egyházhoz, 
és megteszel-e mindent erőd szerint, hogy erősítsd szolgálatait? 
Igen, Isten segítségével. 
 
FELVÉTEL A HELYI GYÜLEKEZETBE 
 
15 Ha olyan más metodista gyülekezetből érkező személyek jönnek, hogy tagok 
legyenek a helyi gyülekezetben, akiket még nem mutattunk be, akkor ennél a 
pontnál ezt megtehetjük. 
A lelkész megszólítja mindazokat, akik felvételüket kérik a gyülekezet tagjai 
közé, azokkal együtt, akik a keresztség vagy a konfirmáció által az imént vallot-
ták meg hitüket: 
 
Mint ennek a gyülekezetnek tagja, 
hűségesen részt veszel-e szolgálataiban 
imádságaiddal, jelenléteddel, 
ajándékaiddal és szolgálatoddal? 
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Igen, Isten segítségével. 
 
FELAJÁNLÁS ÉS BEFOGADÁS 
 
16 A lelkész megszólítja a gyülekezetet: 
Isten házanépének tagjai, 
Szeretetetekbe és törődésetekbe ajánlom ezeket a személyeket. 
Tegyetek meg mindent erőtök szerint, hogy növekedjen az ő hitük, 
erősítsétek az ő reménységüket, és tegyétek tökéletessé őket a szeretetben. 
 
A gyülekezet válaszol: 
Hálát adunk mindazért, amivel Isten már megajándékozott, 
és befogadunk a keresztény szeretetbe. 
Mint veled együtt Krisztus testének 
és a Metodista Egyház ezen gyülekezetének tagjai 
megújítjuk szövetségünket, 
hogy hűségesen részt veszünk az Egyház szolgálataiban 
imádságainkkal, jelenlétünkkel, 
ajándékainkkal és szolgálatunkkal, 
hogy mindenben Isten dicsőüljön meg 
Jézus Krisztus által. 
 
A lelkész megszólítja a megkeresztelteket, konfirmáltakat, illetve befogadottakat: 
A minden kegyelem Istene pedig, 
aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségre, 
alapozzon meg és erősítsen meg titeket 
a Szentlélek ereje által, 
hogy kegyelemben és békességben éljetek. 
 
Egy vagy több laikus, beleértve gyerekeket is csatlakozhat a lelkészhez  
a köszöntés és béke cselekményében. 
A leginkább megfelelő az, ha az istentisztelet úrvacsorával folytatódik, amelyben 
az új tagok és Krisztus testének egysége a legteljesebb módon kifejeződik.. Az új 
tagok, beleértve a gyerekeket is részesülhetnek először az úrvacsorában. 
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4. TAGFELVÉTELI LITURGIÁK 
 

– RÉGI TAGFELVÉTELI LITURGIA – 
 
A lelkész az igehirdetést követően bevezeti a tagfelvételt. 
 
Kedves testvérek! Isten Igéje arra tanít bennünket, hogy mindenki, aki 
a Szentlélek által új életet kapott, Krisztus testének tagjává lett. A 
Krisztus testéhez való tartozásunk nem maradhat elrejtve, hiszen ez 
arra késztet bennünket, hogy egymás között szeretetben járjunk, egy-
másnak szolgáljunk és a mások terhét hordozzuk, de arra is, hogy a 
Jézus Krisztus által szerzett váltságot hirdessük e világban. 
Metodista egyházunk a Krisztus testének egyik tagja. Közösségünkbe 
való tartozásunk segítséget nyújt abban, hogy az Úr Jézus Krisztusban 
nyert közösséget megtapasztaljuk és megvalósítsuk. Az Úr maga jelöli 
ki helyünket a gyülekezet hit- és szolgáló közösségében: összegyűjt 
bennünket az Ige köré, asztalához hív meg bennünket, és így küld ki 
újra és újra szolgálatunk betöltésére a világba. 
Kérem a testvéreket, akik a metodista egyház tagjai közé való felvéte-
lüket kérték, hogy lépjenek előre! 
 
A jelölteket név szerint bemutatjuk. 
 
Örülünk annak, hogy testvéreink úgy döntöttek, hogy egyházunk tagjai 
kívánnak lenni. Mindnyájan részesültek a keresztség szentségében és 
megismerték a tagsággal járó kötelezettségeket és jogokat; készek arra, 
hogy hitüket nyilvánosan megvallják. 
 
TAGFELVÉTELI KÉRDÉSEK: 
 
1. Jézus Krisztust Uradnak és Megváltódnak vallod-e, és egyedül  
az ő kegyelmében bízol-e?  
Igen. 
2. Akarod-e Jézus Krisztust követni, és ellentmondasz-e  
ezért a gonosznak, és kész vagy-e a jót cselekedni? 
Igen. 
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3. Elismered-e, hogy a Szentírás, az Ó- és Újszövetség,  
hitünknek és életünknek Istentől kapott alapja és zsinórmértéke? 
Igen. 
4. Akarsz-e Krisztus szent egyházához hűségesen ragaszkodni,  
és a metodista egyház szolgálatában imádságoddal, munkáddal  
és rendszeres adományaiddal részt vállalni?  
Igen. 
 
Vegyétek Isten áldását! 
 
Amennyiben lehetőség van arra, hogy a jelöltek letérdeljenek, a lelkész kézrátétellel 
mondja az áldás szövegét. Ha többen vannak, külön-külön igét mondjunk min-
denki fölött. Amennyiben ez nem kívánatos, vagy a jelöltek állva fogadják az 
áldást, akkor mondjuk a következőt: 
 
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze 
meg a ti lelketeket, elméteket és testeket teljes épségben, feddhetetle-
nül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott erre 
titeket és ő meg is cselekszi azt! 
Imádkozzunk! 
 
Esetleg szabadon, értelem szerint hasonló tartalommal. 
 
Úr Jézus Krisztus, te vagy a gyülekezet Ura, te adod annak gyarapodá-
sát és növekedését. Hálát adunk ezekért a testvérekért, akiket késszé 
tettél arra, hogy egyházunk hit- és szolgáló közösségének egységébe 
lépjenek. Tartsd meg őket a veled és a testvérekkel való közösségben! 
Segíts, hogy gyarapodjanak és növekedjenek hitükben és meggyöke-
rezzenek gyülekezetünkben. Ajándékozd meg őket ígéreted szerint 
naponként a szolgálatukhoz és küldetésükhöz szükséges erővel! 
Áldjál meg mindnyájunkat hitünk bizonyosságával, szolgálatunkban 
való örömmel és hűséggel egyházunk iránt, amelybe elhívtál bennün-
ket! Ámen. 
 
A felvettekhez fordulva: 
Köszöntünk benneteket gyülekezetünk és a világszerte elterjedt meto-
dista egyház tagjaiként! 
 
A lelkész szólítsa név szerint a felvetteket és adja át nekik a felvételi igazolványt, 
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egyenként kezet szorítva velük.  
A gyülekezet elöljárója köszöntse néhány szóval a felvetteket. 
 
Lelkész: 
Valljuk meg együtt hitünket az Apostoli Hitvallás szavaival! 
 
*HISZEKEGY 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és föld-
nek teremtőjében. 
És a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, 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. Hiszek egy közönséges keresztyén anya-
szentegyházat; hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsá-
natát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. 
 
GYÜLEKEZETI ÉNEK 
 
176. Isten szívén megpihenve 
172. Egy az Úr, egy a hit 
180. Mely minket egyesít 
183. Testvérek lépjünk 
 
ÁLDÁS 
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– A KERESZTSÉGI SZÖVETSÉG I. – 
(BOOK OF WORSHIP LITURGIA) 

 
A Book of Worship (BOW) liturgia a keresztségi szövetség részeként beszél az 
egyházba való felvételről (lásd: A keresztségi szövetség I.). A konfirmációs vallás-
tételhez vagy a hit újramegerősítéséhez kapcsolható a felvétel a Metodista Egyház-
ba, illetve a helyi gyülekezetbe. Ezen az oldalon csak BOW A keresztségi szövet-
ség I. liturgiájának pontjait közöljük. 
 

1) Bevezetés kereszteléshez 
2) Bevezetés konfirmációhoz és újramegerősítéshez 
3) Jelöltek bemutatása 
4) A bűn megtagadása és hitvallás 
5) Szülők és keresztszülők fogadalma a gyermek hitbeli nevelésére 
6) Fiatal és felnőtt jelöltek fogadalma 
7) Fiatal és felnőtt jelöltek keresztszüleinek fogadalma 
8) A gyülekezet fogadalma 
9) Az Apostoli Hitvallás 
10) Hálaadás a víz felett 
11) Keresztelés kézrátétellel 
12) Konfirmáció vagy a hit újramegerősítése 
13) A keresztségi szövetség újramegerősítése a gyülekezet részéről 
14) Felvétel a Metodista Egyházba 
15) Felvétel a helyi gyülekezetbe 
16) Felajánlás és befogadás 
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5. ESKETÉSI LITURGIÁK 
 

– RÉGI ESKETÉSI LITURGIA –  
 
 

GYÜLEKEZETI ÉNEK (Mialatt a pár bevonul.) 
 
Lelkész: 
Kedves testvérek! Isten színe előtt gyűltünk össze, hogy testvéreink 
házasságára Urunk áldását és vezetését kérjük. Isten a férfit és az asz-
szonyt saját képére teremtette és a házasság kötelékében egymás szá-
mára támaszul adta. A házasságban pedig példáját adta annak  
a szeretetnek, amely Krisztust választott gyülekezetéhez fűzi és amely-
lyel a gyülekezet Urához ragaszkodik. Ezért az ő világosságában akar-
juk ennek a napnak fontosságát megérteni és örömünnepünket az ő 
szavának ígéretében megszentelni. 
 
IMÁDSÁG 
 
Lelkész: 
Imádkozzunk!  
Áldásodat kérjük, mert testvéreinknek közös útjukon szükségük lesz a 
te segítségedre. Ismerjük erőtlenségünket, de Igédben azt ígérted, hogy 
közel vagy hozzánk és békességeddel vezetsz bennünket. Az előttünk 
álló utat nem ismerjük, de bízunk benned, aki minden időben Úr vagy 
mindenek fölött. Ajándékozd meg testvéreinket a te vezetésedbe ve-
tett hittel, add hogy örömük óráiban ennek tudjanak örülni és a nehéz 
órákban megtartsák bizalmukat. Világosítsd meg hétköznapjaikat, 
hogy mindig megtalálják a hozzád vezető utat. Ámen. 
 
IGEOLVASÁS 
Aki a fenségesnek rejtekében lakozik, a Mindenható árnyékában nyug-
szik az. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem. Őben-
ne bízom! – Mert azt mondtad: Az Úr az én oltalmam, a Felségest 
választottad a te hajlékoddá, nem illet téged a veszedelem és csapás 
sem közelget sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, 
hogy őrizzenek téged minden utaidban.  
Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábaidat a kőben.  
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Így szól az Úr: Mivel ragaszkodik hozzám, 
megszabadítom őt, segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. 
Vele vagyok a háborúságban, megmentem és megdicsőítem őt. 
Hosszú élettel elégítem meg őt és megmutatom neki  
az én szabadításomat. 
 
ÉNEKKAR (VAGY GYÜLEKEZETI ÉNEK) 
 
IGEHIRDETÉS 
 
FOGADALOMTÉTEL 
A pár feláll. 
 
Felszólítalak benneteket, mint Isten szolgája, hogy Isten és  
e gyülekezet színe előtt tegyetek hitet az egymás iránti szeretet  
és hűség ígéretében: 
 
Kérdezlek téged … (a vőlegény neve) testvérem, akarsz-e az itt mellet-
ted álló … (a mennyasszony neve) -val Isten rendelése szerint szent 
házasságban, Urunk segítségével keresztényi módon élni?  
Akarod-e őt szeretni, vigasztalni és becsülni, ápolni és gondját viselni 
egészségben és betegségben, jó és rossz napokban és mint feleséged-
hez, egyedül őhozzá ragaszkodni, amíg mindketten éltek?  
Úgy felelj Isten és e gyülekezet színe előtt: Igen akarok. 
 
Vőlegény: 
Igen, akarok.  
 
Kérdezlek téged … (a mennyasszony neve) testvérem, akarsz-e az itt 
melletted álló … (a vőlegény neve) -val Isten rendelése szerint szent 
házasságban, Urunk segítségével keresztényi módon élni?  
Akarod-e őt szeretni, vigasztalni és becsülni, ápolni és gondját viselni 
egészségben és betegségben, jó és rossz napokban és mint feleséged-
hez, egyedül őhozzá ragaszkodni, amíg mindketten éltek?  
Úgy felelj Isten és e gyülekezet színe előtt: Igen akarok. 
 
Mennyasszony: 
Igen, akarok.  
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Lelkész: 
Erősítsétek meg fenti fogadalmatokat az egymásnak tett ígérettel: 
 
Vőlegény testvérem, mondjad utánam: 
 
A vőlegény soronként megismétli a lelkész után. 
 
Én … téged … feleségül veszlek. 
A mai naptól fogva  
mint feleségemet akarlak becsülni  
és szeretettel akarok hozzád ragaszkodni. 
Hozzád hű leszek. 
Veled megelégszem. 
Veled tűrök, veled szenvedek. 
Sem egészségben, sem betegségben, 
sem boldog, sem boldogtalan állapotodban 
hitetlenül el nem hagylak, 
Hanem hűséges segítőtársad leszek, 
Míg a halál el nem választ minket egymástól. 
Ámen, úgy legyen. 
 
Mennyasszony testvérem, mondjad utánam: 
 
A mennyasszony soronként megismétli a lelkész után. 
 
Én … hozzád … feleségül megyek. 
A mai naptól fogva  
mint feleségemet akarlak becsülni  
és szeretettel akarok hozzád ragaszkodni. 
Hozzád hű leszek. 
Veled megelégszem. 
Veled tűrök, veled szenvedek. 
Sem egészségben, sem betegségben, 
sem boldog, sem boldogtalan állapotodban 
hitetlenül el nem hagylak, 
Hanem hűséges segítőtársad leszek, 
Míg a halál el nem választ minket egymástól. 
Ámen, úgy legyen. 
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ÁLDÁS 
Miközben a pár letérdel és egymásnak kezüket nyújtják,  
a lelkész kezükre téve kezét, mondja: 
Amit Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza!  
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket.  
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok és könyörüljön rajtatok. 
Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok és adjon békességet néktek.  
Ámen. 
 
GYÜLEKEZETI ÉNEK (VAGY ÉNEKKAR) 
 
ÁLDÁS 
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A HÁZASSÁGKÖTÉS SZERTARTÁSA 
(BOOK OF WORSHIP LITURGIA) 

 
BEVEZETŐ RÉSZ 

 
GYÜLEKEZÉS 
A házasságkötés szertartása a vasárnapi istentisztelet szerkezete szerint épül fel, 
igehirdetéssel, imádsággal és Isten dicséretével. A házasság szent szövetség, amely a 
keresztségi szövetségünkre reflektál. Az istentisztelet minden része fejezze ki, hogy 
keresztény házasságot ünneplünk. 
Mind a szavak, mind a tettek a férfi és a nő egyenlőségére utalnak, és kifejezik, 
hogy mindketten saját akaratukból lépnek házasságra egymással. 
A jelenlévőket tevékeny gyülekezetnek tekintjük, nem pedig passzív nézőknek. 
Áldásukat adják a párra és házasságukra, és bekapcsolódnak az imádságba és 
Isten dicséretébe. Fontos, a közös gyülekezeti éneklés is. 
Az úrvacsora is része lehet az istentiszteletnek. Ebben az esetben a legfontosabb, 
hogy tisztázzuk jelentését. Különösen is azt, hogy (1) a házasságkötés szertartása 
az igeliturgia része. (2) Nem csupán a férj és a feleség, hanem az egész gyülekezet 
hivatalos az úrvacsorai közösségre. Hagyományosan, minden keresztényt meghí-
vunk az Úr asztalához. (3) Azonban senkire ne erőltessük rá a részvételt, ha 
valamiért nem szeretne úrvacsorát venni. 
A lelkész az állami törvények és a Metodista Egyház (UMC) rendje szerint 
maga felelős azért, kiket ad össze. Az istentisztelet minden részét vele kell egyez-
tetni. 
Egyéb kulturális hagyományokat is bevonhatunk az istentiszteletbe, de ezek is a 
lelkész diszkréciójára vannak bízva. 
A férfi, illetve a feleség gyermekei, más családtagjai vagy barátai különböző szere-
peket kaphatnak az istentiszteleten életkoruk és képességeik szerint. Bekapcso-
lódhatnak a családok és a gyülekezet feleletébe, Igét olvashatnak, énekkel vagy 
zenével szolgálhatnak, vagy köszöntést mondhatnak saját szavaikkal. 
Ha olyan pár szeretne házasságot kötni, akik nem tagjai az egyháznak, vagy 
nem készek arra, hogy vállalják a liturgia keresztény elkötelezettségű mondatait, 
a lelkész a saját döntése szerint adaptálhatja a szertartás egyes részeit. 
Aki teheti, álljon fel a *-gal jelölt részeknél. 
 
BEVEZETŐ RÉSZ 
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GYÜLEKEZÉS 
 
Amíg a násznép gyülekezik, hangszeres vagy vokális zene szólhat. 
Az istentisztelethez illő zenét válasszunk. 
A menyegzői bevonulás alatt, hangszeres zene, ének, zsoltár vagy egy egyházi  
himnusz szólhat. A gyülekezet feláll. 
A nő és a férfi külön-külön, illetve együtt is bevonulhat. Most jöjjenek előre.  
A nő és a férfi valamely családtagjuk kíséretében is bevonulhat, amíg a templom 
elejéig elérnek, vagy amíg a liturgiában a család felelete részhez nem érkezünk, 
amikor is kísérőik leülnek. 
 
KÖSZÖNTÉS 
 
Lelkész a gyülekezethez: 
Kedves Barátok! Azért gyűltünk össze Isten jelenlétében, 
hogy tanúi legyünk és megáldjuk Név és Név keresztény házassági szö-
vetségét. 
A házassági szövetséget Isten alapította, 
aki férfivá és nővé teremtett minket egymás számára. 
Jézus jelenlétével és hatalmával 
áldott meg egy menyegzőt a galileai Kánában, 
és önfeláldozó szeretetében 
példát adott a házastársi szeretetre. 
Név és Név azért jöttek, hogy ebben a szent szövetségben 
kölcsönösen egymásnak adják önmagukat. 
 

A HÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉK  
KINYILVÁNÍTÁSA 

 
A FÉRFI ÉS A NŐ NYILATKOZATA 
 
Lelkész a házasulandókhoz: 
Isten és az itt jelenlévők színe előtt, arra kérlek most titeket, 
nyilatkozzatok, 
hogy szándékotok szerint szövetségre léptek egymással 
Jézus Krisztus kegyelme által, 
aki szövetségre hív önmagával, 
ahogyan azt keresztségetek igazolja.  
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Lelkész a vőlegényhez: 
Név, akarod-e a jelenlévő Nevet feleségül venni, 
vele szent házasságban együtt élni? 
Akarod-e őt szeretni, vigasztalni, becsülni és gondját viselni 
egészségben és betegségben, 
és mindenki másról lemondva, hűséges lenni hozzá, 
míg a halál el nem választ? 
 
Vőlegény válaszol: 
Akarom. 
 
Lelkész a menyasszonyhoz: 
Név, akarsz-e a jelenlévő Névhez feleségül menni, 
vele szent házasságban együtt élni? 
Akarod-e őt szeretni, vigasztalni, becsülni és gondját viselni 
egészségben és betegségben, 
és mindenki másról lemondva, hűséges lenni hozzá, 
míg a halál el nem választ? 
 
Menyasszony válaszol: 
Akarom. 
 
A CSALÁDOK ÉS A GYÜLEKEZET FELELETE 
 
Lelkész a gyülekezethez: 
Név és Név házassága egyesíti családjaikat, és egy újat hoz létre. 
Ezért, áldásotokat kérik. 
 
A szülők és a családok más képviselői a következőképpen válaszolhatnak: 
Örülünk szövetségkötéseteknek, 
és imádkozunk, hogy Isten áldása legyen rajtatok. 
 
vagy a lelkész kérdésére válaszolva: 
Ti, akik családjaikat képviselitek 
örültök-e egybekelésüknek 
és kéritek-e Isten áldását rájuk? 
Igen. 
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vagy a pár gyermekei ezeket illetve más szavakat mondhatnak,  
a lelkész után megismételve: 
Szeretünk titeket. 
Megáldjuk házasságotokat. 
Együtt, egy család leszünk. 
 
Ha a menyasszony és a vőlegény a családjuk képviselőjének kíséretében érkezett, 
kísérőik miután családjaik nevében megáldották házasságukat, leülnek. 
 
Lelkész a gyülekezethez: 
Akarjátok-e, 
e két személyt házasságukban 
támogatni és erősíteni, 
Isten kegyelméből, erőtök szerint mindent megtéve? 
 
A gyülekezet válaszol: 
Akarjuk. 
 
*IMÁDSÁG 
 
Az Úr legyen veletek! 
És a te lelkeddel! 
Imádkozzunk! 
Urunk, minden népek Istene, 
te vagy az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. 
Te mutatsz utat, megmutatod az igazságot és az életet. 
Akkor is szeretsz bennünket, mikor engedetlenek vagyunk. 
Megtartasz minket Szentlelked által. 
Örvendezünk a benned való életnek, egész életünkben. 
Áldunk Téged jelenléted valóságáért, 
különösen is ez ünnepélyes szövetségkötés alkalmával. 
Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
 

IGEHIRDETÉS ÉS VÁLASZADÁS 
 

Egy ének vagy zsoltár, illetve más zeneszám jöhet a felolvasások előtt vagy után. 
A gyülekezetet megkérhetjük, hogy álljon fel. 
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK: 
 

1Móz 1,26-28.31a A férfi és a nő teremtése 
Énekek 2,10-14.16a; 8,6-7 Erős a szeretet, mint a halál 
Ézs 43,1-7 Becses vagy Isten szemében 
Ézs 55,10-13 Örömmel jöttök ki 
Ézs 61,10-62,3 Örvendezés az Úrban 
Ézs 63,7-9 Isten megingathatatlan szeretete 
Róm 12,1-2.9-18 A keresztény ember élete 
1Kor 13 Szeretethimnusz 
2Kor 5,14-17 Krisztusban új teremtés vagyunk 
Ef 2,4-10 Isten irántunk való szeretete 
Ef 4,1-6 Egy reménységre kaptatok elhívást 
Ef 4,25-5,2 Tagjai vagyunk egymásnak 
Fil 2,1-2 Krisztusi lélek 
Fil 4,4-9 Örüljetek az Úrban 
Kol 3,12-17 Éljetek szeretetben, legyetek hálásak 
1Jn 3,18-24 Szeressétek egymást 
1Jn 4,7-16 Isten szeretet 
Jel 19,1.5-9a A Bárány menyegzője 
Mt 5,1-10 Boldogmondások 
Mt 7,21.24-27 A kősziklára épített ház 
Mt 22,35-40 A szeretet a legfőbb parancs 
Mk 2,18-22 Öröm Krisztusban, mint egy menyegző 
Mk 10,42-45 Valódi nagyság 
Jn 2,1-11 A kánai menyegző 
Jn 15,9-17 Maradjatok Krisztus szeretetében 
 

JAVASOLT ZSOLTÁROK: 
 
23. Az Úr az én pásztorom 
33. Vigadjatok az Úrban ti igazak 
34. Áldom az Urat mindenkor 
37. Bízzál az Úrban, és tégy jót 
67. Legyen kegyelmes hozzánk Isten 
100. Ujjongjatok az Úr előtt 
103. Áldjad lelkem az Urat 
112. Boldog ember az, aki az  Urat féli 
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145. Kegyelmes és irgalmas az Úr 
148. Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek 
150. Dicsérjétek az Urat 
 

IGEHIRDETÉS VAGY MÁS BIZONYSÁGTÉTEL  
A KERESZTÉNY HÁZASSÁGRÓL 

 
*KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG 
 
Saját vagy e szavakkal megfogalmazott imádságot mond a lelkész  
vagy az egész gyülekezet: 
Örökkévaló Istenünk, minden élet Alkotója és Megtartója, 
Üdvösségünk szerzője és minden kegyelem adományozója: 
Áldd meg, és szenteld meg Szentlelked által, 
Nevet és Nevet, akik eljöttek, hogy a házasságban  
összekössék életüket. 
Add, hogy egymásnak tett fogadalmukat 
a Te megingathatatlan szereteted erősítse meg. 
Engedd, hogy növekedjenek 
a feléd és egymás iránti szeretetben és békességben 
életük minden napján, 
hogy a világ iránti szolgálatuk és törődésük sokakat érhessen el, 
Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
 

A HÁZASSÁGKÖTÉS 
 

FOGADALOMTÉTEL 
 
A vőlegény és a menyasszony egymással szemben állnak, egymás kezét fogják.  
A lelkész sorról sorra előmondja a fogadalom szövegét. 
 
Vőlegény a menyasszonyhoz: 
Az élő Isten nevében, 
Én, Név, téged, Név feleségül veszlek. 
A mai naptól fogva becsülni, 
és bensőséges szeretettel szeretni akarlak téged. 
Hozzád hű leszek. 
Veled megelégszem, 
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akár melletted, akár elszakítva leszek tőled. 
Veled tűrök, veled szenvedek. 
Sem bőségben, sem szegénységben, 
sem boldog, sem boldogtalan állapotodban 
hitetlenül el nem hagylak, 
hanem teljes életedben hűséges gondviselőd leszek, 
míg a halál el nem választ minket egymástól. 
 
Menyasszony a vőlegényhez: 
Az élő Isten nevében, 
Én, Név, hozzád, Név feleségül megyek. 
A mai naptól fogva becsülni, 
és bensőséges szeretettel szeretni akarlak téged. 
Hozzád hű leszek. 
Veled megelégszem, 
akár melletted, akár elszakítva leszek tőled. 
Veled tűrök, veled szenvedek. 
Sem bőségben, sem szegénységben, 
sem boldog, sem boldogtalan állapotodban 
hitetlenül el nem hagylak, 
hanem teljes életedben hűséges segítőtársad leszek, 
míg a halál el nem választ minket egymástól. 
 
A GYŰRŰK FELHÚZÁSA 
 
A lelkész átadja a gyűrűket és ezt mondja: 
Ezek a gyűrűk annak a belső és lelki kegyelemnek 
külső és látható jelét hordozzák, 
amely számunkra kifejezi azt az egységet, 
amely Jézus Krisztus és Egyháza között van. 
 
A gyűrűket e szavakkal húzzák egymás ujjára az új házasok: 
Név (menyasszony neve) viseld ezt a gyűrűt 
fogadalmam jeleként: 
Mindazzal, aki vagyok, 
és mindazzal, amim van, 
becsülni foglak téged, 
az Atya, 
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és a Fiú, 
és a Szentlélek nevében. Ámen. 
Név (vőlegény neve) viseld ezt a gyűrűt 
fogadalmam jeleként: 
Mindazzal, aki vagyok, 
és mindazzal, amim van, 
becsülni foglak téged, 
az Atya, 
és a Fiú, 
és a Szentlélek nevében. Ámen. 
 
A HÁZASSÁGKÖTÉS KIHIRDETÉSE 
 
A férj és a feleség megfogják egymás kezét. A lelkész kezét kezeikre helyezi. 
 
Lelkész a férjnek és feleségnek: 
Kinyilvánítottátok közös szándékotokat, 
és fogadalmat tettetek Isten és a gyülekezet előtt. 
Isten szilárdítsa meg a ti szövetségeteket, 
és töltsön be titeket gazdagon kegyelmével. 
 
A pár a gyülekezet felé fordul. 
 
Lelkész a gyülekezethez: 
Most, hogy Név és Név 
önmagukat adták oda egymásnak azzal, hogy fogadalmat tettek, 
hogy egymás kezét megfogták, 
és, hogy a gyűrűket egymásnak adták és elfogadták, 
kihirdetem nektek, hogy ők mostantól férj és feleség, 
az Atya, 
és a Fiú, 
és a Szentlélek nevében. 
Amit Isten egybeszerkesztett, 
ember el ne válassza. Ámen. 
DICSŐÍTŐ ÉNEK 
 
A gyülekezet felállva dicsőítő éneket énekel. 
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*A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSA 
 
A férj és a feleség letérdel, a lelkész imádkozik: 
Istenünk, 
Te annyira megszentelted a keresztény házassági szövetséget, 
hogy abban kiábrázolódik 
Krisztus és az Egyház szövetsége. 
Ezért, küldd el áldásodat Névre és Névre, 
hogy valóban megtarthassák házassági szövetségüket, 
és így együtt növekedhessenek 
a szeretetben és hitük megélésében, 
hogy otthonukon a te áldásod és békességed nyugodjon, 
Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
 
Ha van úrvacsora az istentiszteleten, akkor a Nagy hálaadó imádsággal  
folytatódik a szertartás. Ha nincs, akkor a következő hálaadó imádsággal  
folytatja a lelkész: 
 
HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
 
Kegyelmes Istenünk, 
hálát adunk Neked gondoskodó szeretetedért, 
melyben szövetséged népévé tettél minket 
a mi Megváltónk, Jézus Krisztus által. 
És köszönjük, hogy megszentelted az ő nevében 
Név és Név házassági szövetségét. 
Add, hogy egymás iránti szeretetük, 
Krisztus szeretetét tükrözze számunkra 
és együtt növekedve egyre inkább megerősödjenek, 
neked végzett hűséges szolgálatukban ebben a világban. 
Őrizd meg őket minden ellenségtől. 
Vezesd őket teljes békességre. 
Engedd, hogy egymás iránti szeretetük 
pecsét legyen szívükön, 
palást vállukon 
és korona fejükön. 
Áldd meg őket 
munkájukban és kapcsolatukban; 
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alvásban és ébren létben; 
örömeikben és szomorúságukban; 
életükben és halálukban. 
Végül, a te kegyelmed által, 
vezesd el őket és valamennyiünket ahhoz az asztalhoz, 
ahol szentjeid ünnepelnek örökké 
mennyei hajlékodban. 
Jézus Krisztus, a mi Urunk által,  
aki veled él és uralkodik 
a Szentlélekkel egységben, 
Isten, mindörökkön-örökké. Ámen. 
 
*MIATYÁNK 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te  
neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,  
amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi 
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket 
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország,  
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

 
KIKÜLDÉS 

 
[KÖSZÖNTÉSEK] 
 
*ELBOCSÁTÁS ÉS ÁLDÁS 
 
Lelkész a férjnek és feleségnek: 
Az Örökkévaló Isten 
tartson meg titeket az egymás iránti szeretetben, 
Krisztus békessége lakjon otthonotokban. 
Menjetek, szolgáljatok Istennek és felebarátotoknak, 
mindenben, amit tesztek. 
 
Lelkész a gyülekezetnek: 
Legyetek Isten szeretetének tanúi ebben a világban, 
hogy azok, akik számára a szeretet ismeretlen 
bennetek valódi barátokra és testvérekre leljenek. 



125 

 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, 
az Isten szeretete, 
és a Szentlélek közössége, 
legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
 
*BÉKE 
 
Az Úr békéje legyen mindenkor veletek! 
És a te lelkeddel. 
 
*BEFEJEZŐ ÉNEK 
 
*KIVONULÁS 
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6. TEMETÉSI LITURGIÁK 
 

– RÉGI TEMETÉSI LITURGIA – 
 

Lelkész: 
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és  
az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 
Tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is fel-
támaszt. Azért nem csüggedünk, sőt ha a mi külső emberünk megro-
mol is, a belső mindazáltal napról napra újul. (2Kor 4,14.16) 
 
Az Úr hazaszólította … testvérünket. 
… éves volt. 
 
Egy rövid ide illő vers olvasható. 
 
GYÜLEKEZETI ÉNEK 
 
ZSOLTÁR 
62. zsoltár (kivonatosan): 
Csak Istenben nyugszik meg lelkem. Csak ő az én kősziklám és szaba-
dulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb. Csak 
Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. 
Bízzatok őbenne mindenkor, ti népek! Öntsétek ki előtte szíveteket! 
Mint a pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké. Ne bízzatok 
emberek erejében, és zsarolt javakkal ne kérkedjetek! 
Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt: hogy a hatalom 
az Istené – és tiéd Uram a kegyelem is! 
Ámen. 
 
Vagy: Zsolt 130,1-5.7 
 
IMÁDSÁG 
 
IGEHIRDETÉS 
 
*MIATYÁNK 
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Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te  
neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,  
amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi 
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket 
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország,  
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
GYÜLEKEZETI ÉNEK  
(esetleg a fenti ének két utolsó verse) 
 
ÁLDÁS 
 
Lelkész: 
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr 
az ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad. Fordítsa az Úr az ő orcá-
ját tereád, és adjon békességet néked. (4Móz 6,24-26) 
 

SÍRNÁL 
 
Lelkész: 
Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. 
 
A sír szája vagy a földre helyezett koporsóval szembefordulva olvassuk. 
 
IGEOLVASÁS 
 
1Kor 15,42b-44.46-49.54-55.57 vagy  
1Thessz 4,13-18 vagy  
Jn 14,1-6.16-19.27 
 
IMÁDSÁG 
 
GYÜLEKEZETI ÉNEK  
(az elhantolás egész ideje alatt) 
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ÁLDÁS 
 
Lelkész: 
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad,  
meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.  
(Fil 4,7) 
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HALÁL ÉS FELTÁMADÁS ISTENTISZTELETE 
(BOOK OF WORSHIP LITURGIA) 

 
RAVATALNÁL 

 
GYÜLEKEZÉS 
 
A lelkész köszöntheti a családot. 
Gyülekezés közben énekelhet a gyülekezet. 
 
A KEGYELEM IGÉJE 
 
A lelkész a gyülekezettel szemben állva mondja. 
Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet,  
aki hisz énbennem, ha meghal is él; 
és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. 
Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, 
az első és az utolsó. 
Halott voltam, de íme, élek örökké, 
és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. 
Mert én élek, és ti is élni fogtok. 
 
KÖSZÖNTÉS 
 
Gyászoló gyülekezet! Azért gyűltünk össze, hogy áldjuk Istent és meg-
valljuk hitünket, amikor hálát adunk … (név) életéért. 
Fájdalommal a szívünkben gyűltünk össze, beismerve azt a vesztesé-
get, ami emberként bennünket ért. 
Búcsúzik tőle 
Nevek… 
Isten adjon nekünk kegyelmet, hogy fájdalmunkban vigasztalást talál-
junk, gyászunkban reménységet és a halálban feltámadást. 
 
ÉLETÚT 
 
ÉNEK 
 
IMÁDSÁG 
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Az Istentől való segítségkérés, hálaadás a szentekkel való közösségért,  
bűnvallás, és a megbocsátás bizonyossága legyen az imádság témája. 
 
Lelkész: 
Imádkozzunk! Istenünk, aki életet adtál nekünk,  
Te mindig kész vagy meghallgatni minket. 
Még ajkunkon sincs a szó, te már hallod, 
és azt is tudod, hogy nem is tudjuk igazán, hogyan kérjünk téged. 
Add nekünk kegyelmedet, 
hogy most, amikor a halál titka előtt olyan kicsinek  
érezzük magunkat, 
megláthassuk a te örökkévaló világosságodat. 
Beszélj nekünk még egyszer 
a halál és feltámadás szent üzenetéről. 
Segíts úgy élnünk, hogy felkészülten várjuk a halált. 
És amikor napjainkat itt bevégezzük, 
engedd, hogy úgy menjünk el, mint akik átmennek az életbe, 
hogy akár élünk, akár meghalunk, életünk benned legyen elrejtve, 
hogy az életben és halálban semmi ne tudjon elválasztani 
minket a te nagy szeretetedtől, amely megjelent Jézus Krisztusban, 
a mi Urunkban. Ámen. 
 
ZSOLTÁR (130.) 
A mélységből kiáltok hozzád, Uram! 
Uram, halld meg szavamat, 
füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! 
Ha a bűnöket számon tartod, Uram, 
Uram, ki marad meg akkor? 
De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. 
Várom az Urat, várja a lelkem, 
és bízom ígéretében. 
Lelkem várja az Urat, 
jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. 
Bízzál, Izráel, az Úrban, 
mert az Úrnál van a kegyelem, 
és gazdag ő, meg tud váltani. 
Meg is váltja Izráelt minden bűnéből. 
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ÉNEK 
 
EVANGÉLIUM 
 
IGEHIRDETÉS 
 
ÉNEK 
 
*APOSTOLI HITVALLÁS 
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; on-
nan jön el ítélni élőket és holtakat. 
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyhá-
zat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadá-
sát és az örök életet. Ámen. 
 
ÁLDÁS 
Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívete-
ket és gondolataitokat Isten és az Ő Fia, és a mi Urunk, Jézus Krisztus 
ismeretében és szeretetében. 
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlé-
lek! Ámen. 
 
ELBOCSÁTÁS 
 
Most pedig kísérjük el testvérünk földi maradványait utolsó földi útjá-
ra. Induljunk békességben, az Úr nevében! 
 
A temetési menetben húsvéti és Jézus-énekeket énekeljünk. 

 
SÍRNÁL 

ÉNEK 
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BEVEZETŐ IGE 
 
Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, 
de mindnyájan el fogunk változni. Mert e romlandó testnek romolha-
tatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Akkor tel-
jesül be, ami meg van írva: "Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te 
diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Hála az Istennek, aki a diadalt adja 
nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! 
(1Kor 15,51.53.54b-55.57) 
 
IMÁDSÁG 
 
Istenünk, te rendezted el ezt a csodálatos világot, 
és mindenről tudsz a földön és az égen. 
Adj olyan hitet nekünk, hogy napról napra, éjről éjre, 
minden időben és minden helyen, 
félelem nélkül bízzuk önmagunkat 
és mindazokat, akik kedvesek számunkra 
a te el nem múló szeretetedre, 
ebben az életben és az eljövendő életben egyaránt. Ámen. 
 
ELBOCSÁTÁS ÉS FÖLDHINTÉS 
 
„Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a  
földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros ter-
mést hoz. Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az  
életét e világon, örök életre őrzi meg azt.” (Jn 12,24-26) 
Mindenható Isten, 
A te kezedbe tesszük le … (név),  
a feltámadás reményében, Jézus Krisztus által. Ámen. 
Földet a földnek, hamut a hamunak, port a pornak. 
 
ÉNEK 
Hantolás közben énekelhet a gyülekezet. 
 
IMÁDSÁG 
Mindenható Istenünk, 
tekints könyörülettel azokra, akikért imádkozunk. 
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Mindazok között, amiket nem értenek 
segíts nekik, hogy gondoskodásodban bízzanak. 
Áldd meg, és tartsd meg őket. 
Ragyogtasd rájuk arcodat, és adj nekik békességet. Ámen. 
 
*MIATYÁNK 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a  
te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, 
amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi 
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket 
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,  
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
ÁLDÁS 
 
Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állít-
hat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel: az egyedül üdvözítő Isten-
nek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom 
öröktől fogva, most és mind-örökké. Ámen. (Júd 24-25) 
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7. A PERIKÓPAREND 
 
Az alábbi perikóparend/olvasmányrend (Revised Common Lectionary) 
ökumenikus összeállítás alapján készült, amelyet a Metodista Egyház is 
használ. Ez az összeállítás „A”, „B” és „C” évet különböztet meg. 
 
Az istentisztelet találkozás Krisztussal. Találkozunk vele az igében és 
a szentségben. A bibliai szakaszok kiválasztása kitüntetett figyelmet ér-
demel, hiszen Isten írott igéje vezet mélyebbre az üdvösségtörténet meg-
értésében. A perikópa-rend válogatásának szempontjai: 
 

– Nyújtson átfogó képet az üdvösség történetéről a Szentírás    
   legfontosabb szövegeivel. 
– Segítsen mélyebben megérteni az üdvösség titkát. 
– Vezessen tovább a megszentelődés útján. 

 
A perikóparend az egyházi év eseményeit követi. Ebben az egyház 
hitünk központi titkát ünnepli: Jézus Krisztus életét, halálát, és feltá-
madását. Alapja az Úr napja, a hét első napja, amelyen visszaemléke-
zünk Krisztus bűn és halál feletti győzelmére. 
 
A perikóparend egy lehetséges eszköz, amelyet felhasználhatunk az 
istentisztelet tervezéséhez és vezetéséhez. Értékét széleskörű haszná-
lata is tanúsítja, amelyet más keresztényekkel együtt mi is alkalmazha-
tunk, ezzel is kapcsolódva a testvéregyházakhoz. Az alábbi 
perikóparend a metodista igényekhez és hagyományokhoz illeszkedik. 
Kötöttsége mellett teret enged a kreativitásnak is. A lelkész a meg-
adott igeszakaszok közül egyet, vagy többet is választhat prédikációjának 
alapjául, illetve olvasmányként is használhatja a felsorolt perikópákat. 
 
A főünnepeken (Advent, Karácsony, nagyböjt, húsvéti idő vasárnap-
jain) az olvasmányok tartalmi egybehangolását találjuk. Az évközi idő 
Vízkereszt utáni vasárnapjain a leveleket és az evangéliumokat megkö-
zelítően folyamatosan olvassuk (lectio semi-continua), az ószövetségi olvas-
mány azonban az evangéliumhoz igazodik. Az évközi idő Pünkösd 
utáni vasárnapjain pedig az ószövetségi olvasmányok is használhatók 
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sorozatként. Emellett, évközi időben el is lehet térni a perikópa-
rendtől, témák, vagy sorozatok feldolgozására, ha a gyülekezet úgy 
igényli,  azonban ilyenkor is minden esetben érdemes előre megter-
vezni és kijelölni legalább a prédikációk alapigéit. 
 
A perikóparend előnye, hogy minden vasárnapra ajánl ószövetségi, 
zsoltárbeli, epistolai és evangéliumi olvasmányt. Így a gyülekezet min-
den vasárnap a Szentírás teljes üzenetéhez kerülhet közelebb, láthatja 
az Ó-, és Újszövetség egységében Isten értünk való munkájának fo-
lyamatosságát, és részt vehet az egyházi év ünnepeiben. Továbbá le-
hetőséget ad a gyülekezet tagjainak is előre készülni a vasárnapi ige-
szolgálatokra. A perikóparend előhoz olyan bibliai szakaszokat is, 
amelyeket magunktól talán nem választanánk, ezzel is tágítja biblikus 
látásunkat, és megóv a „lelki csőlátástól”. 
 
Az igeszakaszok sorrendje a felolvasások ősi és ökumenikus rendjére utal: 
 
ELSŐ OLVASMÁNY (általában az Ószövetségből) 
ZSOLTÁR (válasz az első olvasmányra)  
MÁSODIK OLVASMÁNY (az Újszövetségből, de nem az evangéliumokból) 
EVANGÉLIUM 
  
Az olvasmányok három éves ciklusban váltakoznak. Az „A” év Máté, 
a „B” év Márk, a „C” év pedig Lukács evangéliumán vezet végig ben-
nünket. János evangéliumát minden évben olvassuk a nagyböjti idő-
szakban, valamint Húsvéttól Pünkösdig. Mivel a négy evangéliumban 
Krisztus szava szólít meg bennünket, és Krisztussal találkozunk, szá-
mos keresztény közösségben fennállva hallgatják a Bibliának e szavait, 
valamint előtte Hallelujával köszöntik Krisztust, kivéve Böjtben. 
 

AZ EGYHÁZI ÉV SZÍNEI 
 
Az egyházi év színes év. A különböző időszakoknak, sőt egy-egy idősza-
kon belül a vasárnapoknak is külön színe van. Ezek kifejezésére az 
igéken, imádságokon és énekeken kívül más jelek is utalnak. Az egyes 
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színek szemléletessé teszik az ünnep jellegét, jelzik az adott időszak 
sajátos lelki tartalmát, és szimbolizálják annak titkát, amelyet az isten-
tisztelet egészével ünneplünk. Sajnos, magyar metodista gyülekezete-
inkben néhány kivételtől eltekintve igen szegényesek vagyunk e szim-
bólumok használatában. Ezért is érdemes átgondolni a következőket, 
hogy istentiszteleteink ezáltal is „színesebbek” lehessenek. 
 
Az egyházi év két körből áll: a karácsonyi ünnepkörből (Advent – Kará-
csony – Epifánia) és a húsvéti ünnepkörből (Böjt – Húsvét – Pünkösd). 
Mindkét körben a várakozási időszakot a lila szín szimbolizálja, az ünnep 
időszakának jelképe pedig a fehér. Minden kör után évközi idő követ-
kezik, amely a növekedést jelképező zöld színt viseli. Az ünnepkörök 
ritmusa tehát évente kétszer is megjelenik a lila, fehér, és zöld színek 
ismétlődése által. 
 
A lila egyszerre a bűnbánat és a hatalom színe is, valamint az életet és 
a fény utáni vágyat szimbolizálja, amelyet a várakozási időszakokban, 
Adventben és Böjtben használunk. 
 
A fehér örömteli és ünnepi szín, Isten fényességét, Krisztus hatalmát, a 
tisztaságot, a mennyei tökéletességet tükrözi. A karácsonyi és a húsvé-
ti időszakban használjuk (kivéve Pünkösdöt), valamint más időszakok-
ban is ünnepi alkalmakkor, úgy, mint Krisztus megkeresztelkedésekor, és 
megdicsőülésekor, Szentháromság ünnepén, Mindenszentek napján, vala-
mint Krisztuskirály vasárnapján. A fehéret használhatjuk esketésekkor is, 
és olyan alkalmakon, amikor a keresztség szentsége van középpont-
ban. Fehéret javaslunk temetéskor (a halál és feltámadás istentisztele-
tén), mert ez mind a halált, mind a feltámadást szimbolizálja. Úrva-
csorás alkalmakkor az Úr asztalára fehér terítőt szokás tenni, de az 
oltárterítő színében, és más látható díszítésben is jó, ha megjelenik az 
év adott időszakának jellege. 
 
A zöld a növekedés, az élet, a reménység színe, amelyet a Vízkereszt 
(Epifánia) utáni, valamint a Pünkösd utáni időszakban használunk, 
kivéve különleges napokon, amelyek fehéret vagy pirosat kívánnak. 
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A piros a tűz és a szeretet színe, a Szentlelket szimbolizálja. Pünkösd 
napján használjuk, illetve azokon az alkalmakon, amikor a Szentlélek 
munkája hangsúlyos. A piros a vér színe is, utalva Krisztus és a mártí-
rok kiontott vérére. Élénksége miatt kifejezőbb csupán alkalmanként, 
mint egy egész időszakon át folyamatosan használni. Piros illik evangeli-
zációs alkalmakhoz, felszentelésekhez, egyházi évfordulókhoz, és meg-
emlékezésekhez. Használhatjuk a fehér mellett a húsvéti ünnepkörben 
is. Nagyhéten is szokták alkalmazni, Virágvasárnappal kezdődően, 
szimbolizálva Krisztus vérét. 
 
A fekete az élet végességét, a sötétséget és a gyászt fejezi ki. A nagypén-
teki istentisztelet lelkületéhez tartozik. 
 
Jóllehet, ezeknek a színeknek a használata ökumenikusan elterjedt ha-
gyományokon nyugszik, azonban más színek is használatban voltak és 
vannak keresztény egyházakban. A napok és időszakok üzenetét kife-
jezhetjük másfajta színekkel és jelzésekkel is, az ebben való kreativitás 
meggazdagíthatja a gyülekezet ünnepét. Ezeknek a szimbolikus színek-
nek a használata nem csupán dekorációt jelent, hanem egy mélyebb 
valóságra hívják fel figyelmünket. 

 
A NAPTÁR 

 
ADVENT (lila) 

Advent első vasárnapjától, Advent negyedik vasárnapjáig 
 
KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR (fehér) 

Krisztus születése (Szenteste, Karácsony) 
Karácsony után első vasárnap 
Óév este vagy Újév napja 
Vízkereszt/Epifánia ünnepe 

 
VÍZKERESZT UTÁNI IDŐSZAK/ÉVKÖZI IDŐ (zöld) 

Vízkereszt utáni első vasárnap                                          
 (Urunk megkeresztelkedése; fehér) 
Vízkereszt utáni második vasárnaptól                                  

 Vízkereszt utáni nyolcadik vasárnapig 
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Vízkereszt utáni utolsó vasárnap                                            
 (Krisztus megdicsőülése; fehér) 

 
BÖJT (lila) 

Hamvazószerda 
Böjt első vasárnapjától, Böjt ötödik vasárnapjáig 
Böjt hatodik vasárnapja (Fekete-, Virágvasárnap) 
Nagyhét hétfő 
Nagyhét kedd 
Nagyhét szerda 
Nagycsütörtök + 
Nagypéntek + (fekete) 
Nagyszombat +  

 
HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR (fehér) 

Krisztus feltámadása                                                         
 (Húsvét előtti este, Húsvét, Húsvét este) + 
Húsvét utáni első vasárnaptól,                                          

 Húsvét utáni ötödik vasárnapig 
Krisztus mennybemenetele 
Húsvét utáni hatodik vasárnap 
Pünkösd (piros) 

 
PÜNKÖSD UTÁNI IDŐSZAK/ÉVKÖZI IDŐ/KIRÁLYSÁG IDŐSZAK (zöld) 

Pünkösd utáni első vasárnap (Szentháromság ünnepe; fehér) 
Pünkösd utáni második vasárnaptól                                

 Pünkösd utáni huszonhatodik vasárnapig 
Mindenszentek 
Hálaadás (piros vagy fehér) 
Pünkösd utáni utolsó vasárnap (Krisztus király; fehér, arany) 

 
+ A három nagy nap Nagycsütörtök napnyugtától Húsvét napnyugtáig egy egység –  
   az egyházi év csúcspontja. 
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NAPTÁR  
A MOZGÓ ÜNNEPEK 

IDEJÉHEZ 
 
 

 

Év 
Advent 1. 
vasárnapja 

Hamvazó-
szerda 

Húsvét Pünkösd 

A 
2016. 

november 27. 
2017. 

március 1. 
2017. 

április 16. 
2017. 

június 4. 

B 
2017. 

december 3. 
2018. 

február 14. 
2018. 

április 1. 
2018. 

május 20. 

C 
2018. 

december 2. 
2019. 

március 6. 
2019. 

április 21. 
2019. 

június 9. 

A 
2019. 

december 1. 
2020. 

február 26. 
2020. 

április 12. 
2020. 

május 31. 

B 
2020. 

november 29. 
2021. 

február 17. 
2021. 

április 4. 
2021. 

május 23. 

C 
2021. 

november 28. 
2022. 

március 2. 
2022. 

április 17. 
2022. 

június 5. 

A 
2022. 

december 3. 
2023. 

február 22. 
2023. 

április 9. 
2023. 

május 28. 

B 
2023. 

december 1. 
2024. 

február 14. 
2024. 

március 31. 
2024. 

május 19. 

C 
2024. 

november 30. 
2025. 

március 5. 
2025. 

április 20. 
2025. 

június 8. 

A 
2025. 

november 29. 
2026. 

február 18. 
2026. 

április 5. 
2026. 

május 24. 

B 
2026. 

november 28. 
2027. 

február 10. 
2027. 

március 28. 
2027. 

május 16. 

C 
2027. 

december 3. 
2028. 

március 1. 
2028. 

április 16. 
2028. 

június 4. 



140 

 
 

„A” év „B” év „C” év 
Advent 2010, 2013, Advent 2011, 2014, Advent 2012, 2015 

2016, 2019, 2022 2017, 2020, 2023 2018, 2021, 2024 

Advent első vasárnapja 

Ézs 2,1-5 Ézs 64,1-9 Jer 33,14-16 
Zsolt 122 Zsolt 80,2-8.18-20 Zsolt 25,1-10 
Róm 13,11-14 1Kor 1,3-9 1Thessz 3,9-13 
Mt 24,36-44 Mk 13,24-37 Lk 21,25-36 

Advent második vasárnapja 

Ézs 11,1-10 Ézs 40,1-11 Mal 3,1-4 
Zsolt 72,1-7.18-19 Zsolt 85,2-3.9-14 Lk 1,68-79 
Róm 15,4-13 2Pt 3,8-15a Fil 1,3-11 
Mt 3,1-12 Mk 1,1-8 Lk 3,1-6 

Advent harmadik vasárnapja 

Ézs 35,1-10 Ézs 61,1-4.8-11 Zof 3,14-20 
Lk 1,47-55 Zsolt 126 Ézs 12,2-6 
Jak 5,7-10 1Thessz 5,16-24 Fil 4,4-7 
Mt 11,2-11 Jn 1,6-8.19-28 Lk 3,7-18 

Advent negyedik vasárnapja 

Ézs 7,10-16 2Sám 7,1-11.16 Mik 5,2-5a 
Zsolt 80,2-8.18-20 Lk 1,47-55 Lk 1,47-55 
Róm 1,1-7 Róm 16,25-27 Zsid 10,5-10 
Mt 1,18-25 Lk 1,26-38 Lk 1,39-45 

Szenteste (A, B és C) 

Ézs 9,2-7 
Zsolt 96 
Tit 2,11-14 
Lk 2,1-20 

Karácsony (A, B, és C) 

Ézs 52,7-10 
Zsolt 98 
Zsid 1,1-4 (5-12) 
Jn 1,1-14 
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Karácsony utáni vasárnap 

Ézs 63,7-9 Ézs 61,10-62,3 1Sám 2,18-20.26 
Zsolt 148 Zsolt 148 Zsolt 148 
Zsid 2,10-18 Gal 4,4-7 Kol 3,12-17 
Mt 2,13-23 Lk 2,22-40 Lk 2,41-52 

Január 1. – Újév (A, B, és C) 

Préd 3,1-13 
Zsolt 8 
Jel 21,1-6a 
Mt 25,31-46 

Vízkereszt/Epifánia (A, B, és C) 

(Január 6. vagy január első vasárnapja.) 
Ézs 60,1-6 
Zsolt 72,1-7.10-14 
Ef 3,1-12 
Mt 2,1-12 

Urunk megkeresztelkedése  

(Vízkereszt utáni vasárnap, január 7-13. között.) 
Ézs 42,1-9 1Móz 1,1-5 Ézs 43,1-7 
Zsolt 29 Zsolt 29 Zsolt 29 
ApCsel 10,34-43 ApCsel 19,1-7 ApCsel 8,14-17 
Mt 3,13-17 Mk 1,4-11 Lk 3,15-17.21-22 

Vízkereszt után második vasárnap  

(Január 14-20. közötti vasárnap.) 
Ézs 49,1-7 1Sám 3,1-10 (11-20) Ézs 62,1-5 
Zsolt 40,2-12 Zsolt 139,1-6.13-18 Zsolt 36,6-11 
1Kor 1,1-9 1Kor 6,12-20 1Kor 12,1-11 
Jn 1,29-42 Jn 1,43-51 Jn 2,1-11 

Vízkereszt után harmadik vasárnap  

(Január 21-27. közötti vasárnap.) 
Ézs 9,1-4 Jónás 3,1-5.10 Neh 8,1-3.5-6.8-10 
Zsolt 27,1.4-9 Zsolt 62,6-13 Zsolt 19 
1Kor 1,10-18 1Kor 7,29-31 1Kor 12,12-31a 
Mt 4,12-23  Mk 1,14-20  Lk 4,14-21 
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Vízkereszt után negyedik vasárnap  

(Január 28 és február 1. közötti vasárnap. Ha ez a Vízkereszt 
utáni utolsó vasárnap: ld. Krisztus megdicsőülése.) 
Mik 6,1-8 5Móz 18,15-20 Jer 1,4-10 
Zsolt 15 Zsolt 111 Zsolt 71,1-6 
1Kor 1,18-31 1Kor 8,1-13 1Kor 13,1-13 
Mt 5,1-12 Mk 1,21-28 Lk 4,21-30 

Vízkereszt után ötödik vasárnap  

(Február 4-10. közötti vasárnap. Ha ez a Vízkereszt utáni  
utolsó vasárnap: ld. Krisztus megdicsőülése.) 
Ézs 58,1-9a(9b-12) Ézs 40,21-31 Ézs 6,1-8(9-13) 
Zsolt 112,1-10 Zsolt 147,1-11. 20c Zsolt 138 
1Kor 2,1-12(13-16) 1Kor 9,16-23 1Kor 15,1-11 
Mt 5,13-20 Mk 1,29-39 Lk 5,1-11 

Vízkereszt után hatodik vasárnap  

(Február 11-17. közötti vasárnap. Ha ez a Vízkereszt utáni  
utolsó vasárnap: ld. Krisztus  megdicsőülése.) 
5Móz 30,15-20 2Kir 5,1-14 Jer 17,5-10 
Zsolt 119,1-8 Zsolt 30 Zsolt 1 
1Kor 3,1-9 1Kor 9,24-27 1Kor 15,12-20 
Mt 5,21-37 Mk 1,40-45 Lk 6,17-26 

Vízkereszt után hetedik vasárnap  

(Február 18-24. közötti vasárnap. Ha ez a Vízkereszt utáni  
utolsó vasárnap: ld. Krisztus  megdicsőülése.) 
3Móz 19,1-2.9-18 Ézs 43,18-25 1Móz 45,3-11 
Zsolt 119,33-40 Zsolt 41 Zsolt 37,1-11.39-40 
1Kor 3,10-11.16-23 2Kor 1,18-22 1Kor 15,35-38.42-50 
Mt 5,38-48 Mk 2,1-12 Lk 6,27-38 

Vízkereszt után nyolcadik vasárnap  

(Február 25-29. közötti vasárnap. Ha ez a Vízkereszt utáni  
utolsó vasárnap: ld. Krisztus  megdicsőülése.) 
Ézs 49,8-16a Hós 2,14-20 Ézs 55,10-13 
Zsolt 131 v. 62,6-13 Zsolt 103,1-13.22 Zsolt 92,2-5.13-16 
1Kor 4,1-5 2Kor 3,1-6 1Kor 15,51-58 
Mt 6,24-34 Mk 2,13-22 Lk 6,39-49 
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Krisztus megdicsőülése  

(Vízkereszt után utolsó vasárnap. Ezeket az olvasmányokat  
használjuk a Hamvazószerdát megelőző vasárnapon is.) 
2Móz 24,12-18 2Kir 2,1-12 2Móz 34,29-35 
Zsolt 99 Zsolt 50,1-6 Zsolt 99 
2Pt 1,16-21 2Kor 4,3-6 2Kor 3,12-4,2 
Mt 17,1-9 Mk 9,2-9 Lk 9,28-36(37-43) 

Hamvazószerda (A, B, és C) 

Jóel 2,1-2.12-17 
Zsolt 51,3-19 
2Kor 5,20b-6,10 
Mt 6,1-6.16-21 

Böjt első vasárnapja 

1Móz 2,15-17.3,1-7 1Móz 9,8-17 5Móz 26,1-11 
Zsolt 32 Zsolt 25,1-10 Zsolt 91,1-2.9-16 
Róm 5,12-19 1Pt 3,18-22 Róm 10,8b-13 
Mt 4,1-11 Mk 1,9-15 Lk 4,1-13 

Böjt második vasárnapja 

1Móz 12,1-4a 1Móz 17,1-7.15-16 1Móz 15,1-12.17-18 
Zsolt 121 Zsolt 22,24-32 Zsolt 27 
Róm 4,1-5.13-17 Róm 4,13-25 Fil 3,17-4,1 
Jn 3,1-17 Mk 8,31-38 Lk 13,31-35 

Böjt harmadik vasárnapja 

2Móz 17,1-7 2Móz 20,1-17 Ézs 55,1-9 
Zsolt 95 Zsolt 19 Zsolt 63,1-8 
Róm 5,1-11 1Kor 1,18-25 1Kor 10,1-13 
Jn 4,5-42 Jn 2,13-22 Lk 13,1-9 

Böjt negyedik vasárnapja 

1Sám 16,1-13 4Móz 21,4-9 Józs 5,9-12 
Zsolt 23 Zsolt 107,1-3.17-22 Zsolt 32 
Ef 5,8-14 Ef 2,1-10 2Kor 5,16-21 
Jn 9,1-41 Jn 3,14-21 Lk 15,1-3.11b-32 
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Böjt ötödik vasárnapja 

Ez 37,1-14 Jer 31,31-34 Ézs 43,16-21 
Zsolt 130 Zsolt 51,3-14 Zsolt 126 
Róm 8,6-11 Zsid 5,5-10 Fil 3,4b-14 
Jn 11,1-45 Jn 12,20-33 Jn 12,1-8 

Virágvasárnap (Böjt hatodik vasárnapja) 
 

 A pálmalevelek liturgiája 
 

 Mt 21,1-11 Mk 11,1-11 Lk 19,28-40 
Zsolt 118,1-2.19-29 Zsolt 118,1-2.19-29 Zsolt 118,1-2.19-29 
 
A passió liturgiája 
 

Ézs 50,4-9a Ézs 50,4-9a Ézs 50,4-9a 
Zsolt 31,10-17 Zsolt 31,10-17 Zsolt 31,10-17 
Fil 2,5-11 Fil 2,5-11 Fil 2,5-11 
Mt 26,14-27,66 Mk 14,1-15,47 Lk22,14-23,56 
vagy Mt 27,11-54 vagy Mk 15,1-39(40-47) vagy Lk 23,1-49 

Nagyhét hétfő (A, B, és C) 

Ézs 42,1-9 
Zsolt 36,6-12 
Zsid 9,11-15 
Jn 12,1-11 

Nagyhét kedd (A, B, és C) 

Ézs 49,1-7 
Zsolt 71,1-14 
1Kor 1,18-31 
Jn 12,20-36 

Nagyhét szerda (A, B, és C) 

Ézs 50,4-9a 
Zsolt 70 
Zsid 12,1-3 
Jn 13,21-32 
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Nagycsütörtök (A, B, és C) 

2Móz 12,1-4(5-10)11-14 
Zsolt 116,1-4.12-19 
1Kor 11,23-26 
Jn 13,1-17.31b-35 

Nagypéntek (A, B, és C) 

Ézs 52,13-53,12 
Zsolt 22 
Zsid 10,16-25 
Jn 18,1-19,42 

Húsvét előestéje (Vigíliája) 

 (Az olvasmányok száma változhat, de a 2Móz 14 és legalább két másik ószövetségi 
olvasmány ajánlott az újszövetségi szakaszok mellett.) 
 
Ószövetségi olvasmányok és Zsoltárok (A, B és C) 
 

1Móz 1,1-2,4a 
Zsolt 136,1-9.23-26 vagy Zsolt 33 

1Móz 7,1-5.11-18; 8,6-18; 9,8-13 
Zsolt 46 

1Móz 22,1-18 
Zsolt 16 

2Móz 14,10-31; 15,20-21 
2Móz 15,1b-13.17-18 

Ézs 55,1-11 
Ézs 12,2-6 

Ez 36,24-28 
Zsolt 42 

Ez 37,1-14 
Zsolt 143 

 
Második olvasmány és Zsoltár (A, B és C) 
 

Róm 6,3-11 
Zsolt 114 

 
Evangélium 
 

Mt 28,1-10 Mk 16,1-8 Lk 24,1-12 
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Húsvét 

ApCsel 10,34-43 ApCsel 10,34-43 ApCsel 10,34-43 
Zsolt 118,1-2.14-24 Zsolt 118,1-2.14-24 Zsolt 118,1-2.14-24 
Kol 3,1-4 1Kor 15,1-11 1Kor 15,19-26 
Jn 20,1-18 Jn 20,1-18 Jn 20,1-18 
vagy Mt 28,1-10 vagy Mk 16,1-8 vagy Lk 24,1-12 

Húsvét második vasárnapja 

ApCsel 2,14a.22-32 ApCsel 4,32-35 ApCsel 5,27-32 
Zsolt 16 Zsolt 133 Zsolt 150 
1Pt 1,3-9 1Jn 1,1-2,2 Jel 1,4-8 
Jn 20,19-31 Jn 20,19-31 Jn 20,19-31 

Húsvét harmadik vasárnapja 

ApCsel 2,14a.36-41 ApCsel 3,12-19 ApCsel 9-1-6(7-20) 
Zsolt 116,1-4.12-19 Zsolt 4 Zsolt 30 
1Pt 1,17-23 1Jn 3,1-7 Jel 5,11-14 
Lk 24,13-35 Lk 24,36b-48 Jn 21,1-19 

Húsvét negyedik vasárnapja 

ApCsel 2,42-47 ApCsel 4,5-12 ApCsel 9,36-43 
Zsolt 23 Zsolt 23 Zsolt 23 
1Pt 2,19-25 1Jn 3,16-24 Jel 7,9-17 
Jn 10,1-10 Jn 10,11-18 Jn 10,22-30 

Húsvét ötödik vasárnapja 

ApCsel 7,55-60 ApCsel 8,26-40 ApCsel 11,1-18 
Zsolt 31,2-6.16-17 Zsolt 22,26-32 Zsolt 148 
1Pt 2,2-10 1Jn 4,7-21 Jel 21,1-6 
Jn 14,1-14 Jn 15,1-8 Jn 13,31-35 

Húsvét hatodik vasárnapja 

ApCsel 17,22-31 ApCsel 10,44-48 ApCsel 16,9-15 
Zsolt 66,8-20 Zsolt 98 Zsolt 67 
1Pt 3,13-22 1Jn 5,1-6 Jel 21,10.22-22,5 
Jn 14,15-21 Jn 15,9-17 Jn 14,23-29 
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Mennybemenetel ünnepe (A, B, és C) 

 (Ezek az olvasmányok Húsvét hetedik vasárnapján is használhatók.) 
ApCsel 1,1-11 
Zsolt 47 
Ef 1,15-23 
Lk 24,44-53 

Húsvét hetedik vasárnapja 

ApCsel 1,6-14 ApCsel 1,15-17.21-26 ApCsel 16,16-34 
Zsolt 68,1-10.32-35 Zsolt 1 Zsolt 97 
1Pt 4,12-14; 5,6-11 1Jn 5,9-13 Jel 22,12-14.16-17.20-21 
Jn 17,1-11 Jn 17,6-19 Jn 17,20-26 

Pünkösd 

ApCsel 2,1-21 ApCsel 2,1-21 ApCsel 2,1-21 
Zsolt 104,24-34.35b Zsolt 104,24-34.35b Zsolt 104,24-34.35b 
1Kor 12,3b-13 Róm 8,22-27 Róm 8,14-17 
Jn 7,37-39 Jn 15,26-27; 16,4b-15 Jn 14,8-17(25-27) 

Szentháromság ünnepe (Pünkösd utáni vasárnap) 

1Móz 1,1-2,4a Ézs 6,1-8 Péld 8,1-4.22-31 
Zsolt 8 Zsolt 29 Zsolt 8 
2Kor 13,11-13 Róm 8,12-17 Róm 5,1-5 
Mt 28,16-20 Jn 3,1-17 Jn 16,12-15 
 
 

PÜNKÖSD UTÁNI VASÁRNAPOK (A VASÁRNAPOK SZÁMA ÉVENKÉNT ELTÉR.) 

Vasárnap május 29 és június 4. között  

(Ha Szentháromság ünnepe után van.) 
1Móz 6,11-22; 7,24; 8,14-19 1Sám 3,1-20 1Kir 18,20-39 
Zsolt 46 Zsolt 139,1-6.13-18 Zsolt 96 
Róm 1,16-17; 3,22b-28(29-31) 2Kor 4,5-12 Gal 1,1-12 
Mt 7,21-29 Mk 2,23-3,6 Lk 7,1-10 
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Vasárnap június 5 és 11. között  

(Ha Szentháromság ünnepe után van.) 
1Móz 12,1-9 1Sám 8,4-20 (11,14-15) 1Kir 17,8-24 
Zsolt 33,1-12 Zsolt 138 Zsolt 146 
Róm 4,13-25 2Kor 4,13-5,1 Gal 1,11-24 
Mt 9,9-13.18-26 Mk 3,20-35 Lk 7,11-17 

Vasárnap június 12 és 18. között  

(Ha Szentháromság ünnepe után van.) 
1Móz18,1-15 1Sám 15,34-16,13 1Kir 21,1-21a 
Zsolt 116,1-2.12-19 Zsolt 20 v. Zsolt 72 Zsolt 5,1-8 
Róm 5,1-8 2Kor 5,6-10(11-13).14-17 Gal 2,15-21 
Mt 9,35-10,8(9-23) Mk 4,26-34 Lk 7,36-8,3 

Vasárnap június 19 és 25. között  

(Ha Szentháromság ünnepe után van.) 
1Móz 21,8-21 1Sám 17,(1a.4-11. 1Kir 19,1-15a 

 19-23)32-49 
Zsolt 86,1-10.16-17 v.  Zsolt 17 Zsolt 9,9-20 Zsolt 42 
Róm 6,1b-11 2Kor 6,1-13 Gal 3,23-29 
Mt 10,24-39 Mk 4,35-41 Lk 8,26-39 

Vasárnap június 26 és július 2. között 

1Móz 22,1-14 2Sám 1,1.17-27 2Kir 2,1-2.6-14 
Zsolt 13 Zsolt 130 Zsolt 77,2-3.12-21 
Róm 6,12-23 2Kor  8,7-15 Gal 5,1.13-25 
Mt 10,40-42 Mk 5,21-43 Lk 9,51-62 

Vasárnap július 3 és 9. között 

1Móz 24,34-38.42-49.58-67 2Sám 5,1-5.9-10 2Kir 5,1-14 
Zsolt 45,11-18 v. 72 Zsolt 48 Zsolt 30 
Róm 7,15-25a 2Kor 12,2-10 Gal 6,(1-6)7-16 
Mt 11,16-19.25-30 Mk 6,1-13 Lk 10,1-11.16-20 

Vasárnap július 10 és 16. között 

1Móz 25,19-34 2Sám 6,1-5.12b-19 Ám 7,7-17 
Zsolt 119,105-112 v. Zsolt 25 Zsolt 24 Zsolt 82 
Róm 8,1-11 Ef 1,3-14 Kol 1,1-14 
Mt 13,1-9.18-23 Mk 6,14-29 Lk 10,25-37 
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Vasárnap július 17 és 23. között 

1Móz 28,10-19a 2Sám 7,1-14a Ám 8,1-12 
Zsolt 139,1-12.23-24 Zsolt 89,21-38 Zsolt 52 v. Zsolt 82 
Róm 8,12-25 Ef 2,11-22 Kol 1,15-28 
Mt 13,24-30.36-43 Mk 6,30-34.53-56 Lk 10,38-42 

Vasárnap július 24 és 30. között 

1Móz 29,15-28 2Sám 11,1-15 Hós 1,2-10 
Zsolt 105,1-11.45b Zsolt 14 Zsolt 85 
Róm 8,26-39 Ef 3,14-21 Kol 2,6-15(16-19) 
Mt 13,31-33.44-52 Jn 6,1-21 Lk 11,1-13 

Vasárnap július 31 és augusztus 6. között 

1Móz 32,22-31 2Sám 11,26-12,13a Hós 11,1-11 
Zsolt 17,1-7.15 Zsolt 51,3-14 Zsolt 107,1-9.43 
Róm 9,1-5 Ef 4,1-16 Kol 3,1-11 
Mt 14,13-21 Jn 6,24-35 Lk 12,13-21 

Vasárnap augusztus 7 és 13. között 

1Móz 37,1-4.12-28 2Sám 18,5-9.15.31-33 Ézs 1,1.10-20 
Zsolt 105,1-6.16-22.45b Zsolt 130 Zsolt 50,1-8.22-23 
Róm 10,5-15 Ef 4,25-5,2 Zsid 11,1-3.8-16 
Mt 14,22-33 Jn 6,35.41-51 Lk 12,32-40 

Vasárnap augusztus 14 és 20. között 

1Móz 45,1-15 1Kir 2,10-12; 3,3-14 Ézs 5,1-7 
Zsolt 133 Zsolt 111 Zsolt 80,2-3.9-20 
Róm 11,1-2a.29-32 Ef 5,15-20 Zsid 11,29-12,2 
Mt 15,(10-20)21-28 Jn 6,51-58 Lk 12,49-56 

Vasárnap augusztus 21 és 27. között 

2Móz 1,8-2,10 1Kir 8,(1.6.10-11) Jer 1,4-10 
 22-30.41-43 

Zsolt 124 Zsolt 84 Zsolt 71,2-7 
Róm 12,1-8 Ef 6,10-20 Zsid 12,18-29 

 Mt 16,13-20 Jn 6,56-69 Lk 13,10-17  
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Vasárnap augusztus 28 és szeptember 3. között 

2Móz 3,1-15 Énekek 2,8-13 Jer 2,4-13 
Zsolt 105,1-6.23-26.45c Zsolt 45,2-3.7-10 v. Zsolt 72 Zsolt 81,2.11-17 
Róm 12,9-21 Jak 1,17-27 Zsid 13,1-8.15-16 
Mt 16,21-28 Mk 7,1-8.14-15.21-23 Lk 14,1.7-14 

Vasárnap szeptember 4 és 10. között 

2Móz 12,1-14 Péld 22,1-2.8-9.22-23 Jer 18,1-11 
Zsolt 149 v. Zsolt 148 Zsolt 125 v. Zsolt 124 Zsolt 139,1-6.13-18 
Róm 13,8-14 Jak 2,1-10(11-13).14-17 Filem 1-21 
Mt 18,15-20 Mk 7,24-37 Lk 14,25-33 

Vasárnap szeptember 11 és 17. között 

2Móz 14,19-31 Péld 1,20-33 Jer 4,11-12.22-28 
2Móz 15,1b-11.20-21 Zsolt 19 Zsolt 14 
Róm 14,1-12 Jak 3,1-12 1Tim 1,12-17 
Mt 18,21-35 Mk 8,27-38 Lk 15,1-10 

Vasárnap szeptember 18 és 24. között 

2Móz 16,2-15 Péld 31,10-31 Jer 8,18-9,1 
Zsolt 105,1-6.37-45 v. Zsolt 78 Zsolt 1 Zsolt 79,1-9 v. Zsolt 4 
Fil 1,21-30 Jak 3,13-4,3.7-8a 1Tim 2,1-7 
Mt 20,1-16 Mk 9,30-37 Lk 16,1-13 

Vasárnap szeptember 25 és október 1. között 

2Móz 17,1-7 Eszt 7,1-6.9-10; 9,20-22 Jer 32,1-3a.6-15 
Zsolt 78,1-4.12-16 Zsolt 124 Zsolt 91,1-6.14-16 
Fil 2,1-13 Jak 5,13-20 1Tim 6,6-19 
Mt 21,23-32 Mk 9,38-50 Lk 16,19-31 

Vasárnap október 2 és 8. között 

2Móz 20,1-4 Jób 1,1; 2,1-10 JSir 1,1-6 
Zsolt 19 Zsolt 26 v. 25 Zsolt 137 
Fil 3,4b-14 Zsid 1,1-4.2,5-12 2Tim 1,1-14 
Mt 21,33-46 Mk 10,2-16 Lk 17,5-10 
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Vasárnap október 9 és 15. között 

2Móz 32,1-14 Jób 23,1-9.16-17 Jer 29,1.4-7 
Zsolt 106,1-6.19-23 Zsolt 22,2-16 Zsolt 66,1-12 
Fil 4,1-9 Zsid 4,12-16 2Tim 2,8-15 
Mt 22,1-14 Mk 10,17-31 Lk 17,11-19 

Vasárnap október 16 és 22. között 

2Móz 33,12-23 Jób 38,1-7(34-41) Jer 31,27-34 
Zsolt 99 Zsolt 104,1-9.24.35c Zsolt 119,97-104 v.  
1Thessz 1,1-10 Zsid 5,1-10 2Tim 3,14-4,5 
Mt 22,15-22 Mk 10,35-45 Lk 18,1-8 

Vasárnap október 23 és 29. között 

5Móz 34,1-12 Jób 42,1-6.10-17 Jóel 2,23-32 
Zsolt 90,1-6.13-17 Zsolt 34,2-9(20-23) Zsolt 65 
1Thessz 2,1-8 Zsid 7,23-28 2Tim 4,6-8.16-18 
Mt 22,34-46 Mk 10,46-52 Lk 18,9-14 

Vasárnap október 30 és november 5. között 

Józs 3,7-17 Rúth 1,1-18 Hab 1,1-4.2,1-4 
Zsolt 107,1-7.33-37 Zsolt 146 Zsolt 119,137-144 
1Thessz 2,9-13 Zsid 9,11-14 2Thessz 1,1-4.11-12 
Mt 23,1-12 Mk 12,28-34 Lk 19,1-10 

Mindenszentek  

(November 1-jén, illetve november első vasárnapján is használható.) 
Jel 7,9-17 Ézs 25,6-9 Dán 7,1-3.15-18 
Zsolt 34,2-11.23 Zsolt 24 Zsolt 149 v. Zsolt 150 
1Jn 3,1-3 Jel 21,1-6a Ef 1,11-23 
Mt 5,1-12 Jn 11,32-44 Lk 6,20-31 

 Vasárnap november 6 és 12. között 

Józs 24,1-3a.14-25 Rúth 3,1-5.4,13-17 Hag 1,15b-2,9 
Zsolt 78,1-7 Zsolt 127 v. Zsolt 42 Zsolt 145,1-5.17-21 
1Thessz 4,13-18 Zsid 9,24-28 2Thessz 2,1-5.13-17 
Mt 25,1-13 Mk 12,38-44 Lk 20,27-38 

Zsolt 19 
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Vasárnap november 13 és 19. között 

Bír 4,1-7 1Sám 1,4-20 Ézs 65,17-25 
Zsolt 123 v. Zsolt 76 1Sám 2,1-10 v. Zsolt 113 Ézs 12 v. Zsolt 118 
1Thessz 5,1-11 Zsid 10,11-14(15-18) 2Thessz 3,6-13 
Mt 25,14-30 Mk 13,1-8 Lk 21,5-19 

Krisztus király vasárnap  

(Vasárnap november 20 és 26. között.) 
Ez 34,11-16.20-24 2Sám 23,1-7 Jer 23,1-6 
Zsolt 100 Zsolt 132,1-12 Lk 1,68-79 
Ef 1,15-23 Jel 1,4b-8 Kol 1,11-20 
Mt 25,31-46 Jn 18,33-37 Lk 23,33-43 

Hálaadó ünnep  

(Időpontja a helyi szokások szerint változhat.) 
5Móz 8,7-18 Jóel 2,21-27 5Móz 26,1-11 
Zsolt 65 Zsolt 126 Zsolt 100 
2Kor 9,6-15 1Tim 2,1-7 Fil 4,4-9 
Lk 17,11-19 Mt 6,25-33 Jn 6,25-35 
 
 
 
 
 
 

� 



153 

 

8. SZÖVETSÉGMEGÚJÍTÓ LITURGIA  
 

Gyülekezeti ének:  
178. Itt van Isten köztünk… 
162. Jöjj, Szentlélek, Úr Isten... 
 
*KÖNYÖRGÉS TISZTA SZÍVÉRT 
 
Lelkész:  
Fennállva imádkozzunk! 
Mindenható Istenünk! Nyitott szívvel állunk most szent színed előtt, 
hiszen te minden gondolatunkat és kívánságunkat ismered, semmi 
nincs elrejtve előtted. Tisztítsd meg, kérünk, szíveinket és gondolatain-
kat, hasd át azokat Szentlelkeddel, hogy teljes szeretettel ragaszkodhas-
sunk hozzád, és szent nevedet méltóképpen magasztalhassuk! A mi 
Urunk Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Ámen. 
 
Lelkész és a gyülekezet:  
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te ne-
ved, 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 megbo-
csátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, 
de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és 
a dicsőség mindörökké. Ámen.  
 
A gyülekezet leül. 
 
TANÍTÁS 
 
Lelkész:  
(Felolvassa a János evangéliuma 15. részének 1-8. versét.) 
Kedves Testvérek! Jézus Krisztus arra hívott el minket, hogy életünk a 
bűntől szabad és Istennek szentelt legyen. Amikor a Szentlélek által 
részesei lettünk az új szövetségnek, amelynek közbenjárója a mi Urunk 
Jézus Krisztus, új életet nyertünk. Urunk saját vérével pecsételte meg 
ezt a szövetséget, hogy az örökké megálljon. 
A szövetség egyik oldalán Isten ígérete áll. Ő mindazt el akarja végezni 
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bennünk és általunk, amit Jézus Krisztusban, hitünk elkezdőjében és 
bevégzőjében számunkra felkínált. Tudjuk, hogy ígéretei most is meg-
állnak, mert nap mint nap megtapasztaljuk jóságát és kegyelmének 
megbízható voltát.  
A szövetség mások oldala pedig a mi elkötelezettségünk, hogy több 
nem magunknak akarunk élni, hanem annak, aki minket annyira sze-
ret, hogy önmagát adta értünk. Arra hívott el bennünket, hogy neki 
szolgáljunk, és ezáltal eljövetelének célja megvalósulhasson. 
Odaszánásunk megújításának különös lehetősége az, ha az Úr asztalá-
hoz járulunk. Ma azzal a kifejezett szándékkal jöttünk össze, hogy 
örömmel és ünnepélyesen megújítsuk az Úrral kötött szövetségünket, 
ahogyan azt atyáink is tették nemzedékeken át.  
Isten irgalmasságára és az elhívatásunk reménységére emlékezve vizs-
gáljuk meg magunkat a Szentlélek világosságában, hogy felismerhessük 
hitünk és cselekedeteink hiányosságait, kudarcait.  
Megemlékezve mindarról, amit ez a szövetség jelent, szánjuk oda újra 
magunkat Istennek! 
 
IMÁDAT 
 
Lelkész:  
Imádjuk az Atyát, a szeretet Istenét, aki teremtett, megtart és hordoz 
mindnyájunkat. Örökkévaló szeretettel szeret bennünket. Ő gyújtott 
világosságot szívünkben, hogy felismerhessük dicsőségét Jézus Krisz-
tusban. 
 
Gyülekezet: 
Dicsőítünk téged, Istenünk! Te vagy az egyetlen Úr mindenek 
felett. 
 
Lelkész:  
Magasztaljuk a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, aki habár gazdag 
volt, szegénnyé lett értünk. Jót cselekedett, és hirdette az Isten orszá-
gának evangéliumát. Megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, 
kivéve a bűnt. Engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfa haláláig. 
Halott volt, de most él örökkön örökké. Megnyitotta a mennyek or-
szágát mindenki számára, aki hisz őbenne, és Istennek jobbján ül az 
Atya dicsőségében. 
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Gyülekezet: 
Krisztusunk, te vagy a dicsőség királya! 
 
Lelkész:  
Örvendezzünk a Szentlélek közösségében, az élet urában és forrásá-
ban, aki által Krisztus családjába születtünk és testének tagjaivá let-
tünk. Bizonyságtétele tesz bizonyossá bennünket. Bölcsessége tanít 
minket. Ereje által leszünk erősekké. Ő kész arra, hogy többet csele-
kedjen, mint azt mi kérni vagy elgondolni tudnánk. 
 
Gyülekezet: 
Tiéd legyen a dicséret, Szentlélek Isten! Ámen. 
 
Csendes imádság 
 
Lelkész: 
Ámen. 
 
*HÁLAADÁS 
 
Lelkész:  
Fennállva adjunk hálát Istennek az ő nagy irgalmasságáért! 
Istenünk, szerető édesatyánk, minden jónak forrása! Kegyelmes voltál 
hozzánk életünk minden idejében. Hálát adunk szeretetedért és jósá-
godért, amellyel betöltötted napjainkat. Köszönjük, hogy mindeddig 
elvezettél bennünket.  
 
Gyülekezet: 
Te adtad nekünk életünket és értelmünket, hogy élhessünk eb-
ben a világban, amely dicsőségeddel teljes. Megörvendeztettél 
rokonainkkal és barátainkkal. Felebarátaink keze és szeretete 
által szolgáltál nekünk. 
 
Lelkész:  
Utánad való vágyakozást ébresztettél szívünkben, és békességeddel 
ajándékoztál meg. Megváltottál, és Jézus Krisztusban drága szolgálatra 
hívtál el minket. Kijelölted helyünket a Szentlélek közösségében és 
egyházad bizonyságtevői szolgálatában. 
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Gyülekezet: 
A sötétségben világosságunk voltál, szükségünkben és kísértése-
inkben kősziklánk és menedékünk, boldog óráinkban az öröm-
nek Lelke, és szolgálatunkban drága jutalom. 
 
Lelkész:  
Akkor is gondoltál ránk, amikor elfeledkeztünk rólad. Megkerestél 
bennünket, ha menekültünk előled. Bocsánatoddal jöttél elénk, amikor 
visszatértünk hozzád. 
 
Gyülekezet: 
Minden hosszútűrésedért és kegyelmednek gazdagságáért le-
gyen áldott a te szent neved, ó Isten! Ámen.  
 
A gyülekezet leül. 
 
Gyülekezeti ének:  
39.Nagy Úristen dicsérünk 
 
BŰNVALLÁS 
 
Lelkész:  
Vizsgáljuk meg életünket Isten előtt, alázatosan megvallva bűneinket, 
és vigyázva szívünkre, nehogy önmagunkat is megcsalva kizárjuk ma-
gunkat a vele való közösségből. 
Imádkozzunk! Atyánk, Istenünk! Szeretett Fiadban megmutattad ne-
künk az élet útját. Szégyenkezve valljuk meg, hogy milyen vonakodva 
tanultunk tőle, és mily ellenkezéssel követtük őt. Megszólítottál és hív-
tál bennünket, de mi nem figyeltünk szavadra. Felragyogtattad előt-
tünk szépségedet, de mi vakok voltunk meglátni téged. Embertársaink 
által kinyújtottad felénk kezedet, de mi elmentünk melletted. Nagy 
jóságodért csekély hálával fizettünk. Változhatatlan szeretetedre mél-
tatlanok vagyunk. 
 
Gyülekezet: 
Kérünk, bocsásd meg istentiszteletünk szegénységét, felületes 
és önző imádságainkat, állhatatlanságunkat és hitetlenségünket, 
a közösség és a kegyelmi eszközök megvetését, Krisztusról szó-
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ló hitvallásunk elmaradását, képmutatásunkat, és hogy útjaidat 
szándékosan nem ismertük fel. 
 
Lelkész:  
Bocsásd meg, hogy időnket eltékozoltuk és ajándékaiddal visszaéltünk. 
Bocsásd meg, hogy gonosz cselekedeteinket kimagyaráztuk és felelős-
ségünket nem vállaltuk. Bocsásd meg, hogy nem voltunk készek arra, 
hogy a gonoszt jóval győzzük meg, és visszariadtunk a kereszt hordo-
zásától. 
 
Gyülekezet: 
Bocsásd meg, Istenünk, hogy olyan kevés embert értünk el sze-
reteteddel. Bocsásd meg, hogy olyan könnyen tudomásul vet-
tünk igazságtalanságot és szenvedést, ha az nem bennünket 
érintett. Bocsásd meg, hogy szívünk olyan dolgokhoz ragaszko-
dott, amik elválasztanak embertársainktól, hogy nehézzé tettük 
a felebaráti közösséget magunk körül, hogy meggondolatlanul 
ítélkeztünk, elhamarkodva kárhoztattunk, és nehezen bocsátot-
tunk meg. 
 
Lelkész:  
Bocsásd meg, ha a közösséget nem méltattuk arra, hogy áldozatot 
hozzunk érte, ha szívünkben haragot tápláltunk egymás iránt, ha nem 
kerestük a megbékélést egymással, ha a bűnösök büntetését kívántuk, 
és keveset törődtünk a megmentésükkel. 
 
Gyülekezet: 
Irgalmazz nekünk, és bocsáss meg, Urunk! 
 
 
Lelkész:  
Csendes imádságban hozzuk személyes bűnvallásunkat Isten elé! 
 
A gyülekezet csendben imádkozik. 
 
Lelkész és a gyülekezet:  
Könyörülj rajtam, Istenem a te kegyelmességed szerint, irgal-
masságod sokasága szerint töröld el az én vétkeimet. Egészen 
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moss ki engem az én álnokságaimból, és vétkeimtől tisztíts meg 
engem! Tiszta szívet teremts bennem, Istenem és az erős lelket 
újítsd meg bennem! Ámen. (Zsolt 51,3-4.12) 
 
Lelkész:  
Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, 
hogy az Isten világosság és nincs benne semmi sötétség. Ha pedig a 
világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor kö-
zösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít 
minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önma-
gunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk 
bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket 
minden gonoszságtól. (1János 1,5.7-9) 
 
Gyülekezeti ének:  
321. Nagy irgalomban részesedtem... 
 
Rövid igehirdetés. 
 
A SZÖVETSÉG MEGÚJÍTÁSA 
 
Lelkész:  
Most pedig, szeretteim, szabad elhatározással szánjuk oda magunkat 
Istenünknek, a Szövetség Urának, és vegyük magunkra Krisztus igáját! 
Krisztus igáját magunkra venni azt jelenti, hogy szív szerint készek 
vagyunk elfoglalni azt a helyet és szolgálatot, amit ő jelölt ki számunk-
ra, és nem keresünk más jutalmat rajta kívül. Krisztusnak sok olyan 
szolgálata van, amit be kell tölteni, némelyik könnyű, mások nehezek, 
némelyik tisztességet szerez, a másikért esetleg lenéző megvetéssel kell 
szembesülnünk. Némelyek természetes adottságainknak vagy érdeke-
inknek is megfelelnek, másokra alkalmatlannak érezzük magunkat. 
Van, amelyekben Krisztusnak és magunknak is tetszésére lehetünk. 
Másokban csak úgy lehetünk Krisztus követői, ha magunkat megta-
gadjuk. Mindezekhez erőt pedig az Úr Krisztusban ígéri nekünk az 
Isten, aki minket megerősít.  
Fogadjuk el tehát az Isten szövetségét! Szövetségre akarunk lépni az 
Úrral, és az ő erejében bízva elhatározzuk: erről az útról soha vissza 
nem fordulunk! 
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Őszintén bízva kegyelmében, és ígéreteire támaszkodva adjuk át újra 
magunkat Istennek! 
 
Lelkész:  
Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, mennyei szent Atyánk! Krisztusban 
elhívtál bennünket, hogy kegyelmed szövetségének részesei legyünk. 
Örömmel vesszük magunkra az engedelmesség igáját, és irántad való 
szeretetből elkötelezzük magunkat arra, hogy tökéletes akaratodat ke-
ressük és cselekedjünk. Nem vagyunk többé a magunké, hanem a tied. 
 
Lelkész és gyülekezet:  
Nem vagyok többé a magamé, hanem a tied. Állíts oda, ahová 
akarsz! Rendelj a mellé, aki mellé akarsz! Hadd dolgozzak, hadd 
tűrjek akaratod szerint! Használj, vagy állíts félre céljaid szerint! 
Emelj fel a te nevedért, vagy alázz meg a te nevedért! Tölts meg, 
üresíts meg! Legyen meg mindenem, vagy ne legyen semmim! 
Szabad elhatározásomból és teljes szívemből mindent 
jótetszésedre és kezedre bízok. 
És most, dicsőséges és magasságos Isten, Atya, Fiú, Szentlélek: 
te az enyém vagy és én a tied. Úgy van, így legyen! Fogadalma-
mat erősítsd meg a mennyben, ahogyan ezt a földön megcsele-
kedtem! Ámen. 
 
Gyülekezeti ének:  
276. Eldőlt a szívemben 
 
Az ének után a gyülekezet feláll. 
 
Lelkész:  
Emeljétek fel szíveteket az Úrhoz! 
Gyülekezet:  
Felemeljük az Úrhoz! 
Lelkész:  
Adjunk hálát az Úrnak! 
Gyülekezet: 
Méltó és igaz. 
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Lelkész:  
Valóban méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenkor és minden-
hol hálát adjunk neked, mindenható Istenünk és Atyánk. Ezért az an-
gyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdő egész 
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel 
hirdetjük szent neved dicsőségét.  
 
Gyülekezeti ének:  
52. Szent vagy, szent vagy… 
493. Szent az Isten, szent, szent… 
 
Úrvacsorai közösséggel folytatható. 
 
ÁLDÁS 
 
Lelkész:  
A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és 
békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje 
által. Ámen. (Róma 15,13) 
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9. TEMPLOMSZENTELÉSI LITURGIA 
 

ISTENTISZTELET  
EGYHÁZI ÉPÜLET FELSZENTELÉSÉNEK  

VAGY ÚJRASZENTELÉSÉNEK ALKALMÁBÓL 
(BOOK OF WORSHIP LITURGIA) 

 
Az alábbi istentiszteleti rend azon az ősi tradíción alapul, hogy az egyházi épület 
felszentelését az új épület első istentiszteleti alkalmával az ige hirdetése és az úrva-
csora ünneplése jelenti.  
 
GYÜLEKEZÉS 
 
Jó gyakorlat és ősi tradíció hogy a gyülekezet és az istentisztelet vezetői az épületen 
kívül gyülekeznek és egy bevonulás során lépnek be a felszentelési istentiszteletre. 
A bevonulás előtt felolvashatják vagy elénekelhetik a 24. zsoltárt. 
 
BEVEZETŐ ÉNEK 
 
Bizonyos tárgyakat, amelyeket az istentisztelet során használni fognak a bevonu-
lás során hordozhatók, úgy mint a Biblia, a víz a keresztelő kútba, tányér az 
úrvacsorai kenyérnek és a kehely, kereszt, terítő az Úr asztalára és egyéb művé-
szeti alkotások. Ha kórus vezeti a bevonulást, akkor az a templomban előre 
összeállhat és dicséretet énekelhet, amikor az emberek belépnek. 
 
AZ ALKALOM KIHIRDETÉSE 
  
Kedves testvérek a Jézus Krisztusban, ez a nap az öröm napja. 
Azért gyűltünk össze, hogy felszenteljük a Metodista Egyház … ima-
házát/templomát. 
Nyissuk meg szívünket és értelmünket,  
hogy hit által befogadhassuk Isten Igéjét. 
Legyen áldott a mi közösségünk, 
amely az egy keresztségben született 
és az Úr egy asztaláról kap lelki eledelt, 
amely a Szentlélek temploma, ha szeretetben gyülekezünk egybe. 
 
AZ ÉPÜLET BEMUTATÁSA  
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Egy kijelölt személy (vagy személyek) előre jön és ezt mondja: 
Szeretném bemutatni nektek ezt az épületet … ,  
amelyet Isten dicséretére és  
az emberek szolgálatára szentelünk fel/szentelünk újra. 
 
AZ ÉPÜLET MEGNEVEZÉSE  
 
Püspök vagy szuperintendens, vagy képviselőjük (a továbbiakban: vezető lelkész): 
Mi lesz a neve ennek a háznak? 
 
Lelkész vagy a kijelölt laikus vezető: 
A Metodista Egyház … imaháza/temploma. 
 
AZ ÉPÜLET FELSZENTELÉSE 
Kedves testvérek, örvendezzünk,  
hiszen Isten arra indította az emberek 
szívét, hogy ezt a házat a dicséret és az imádság házává építsék. 
Szenteljük most fel az istentiszteleti szolgálatra és  
ünnepeljük e szent hely használatát. 
 
Több személy is vezetheti az alábbi felszentelési imádság részeit,  
amelyet a vezető lelkésznek kell kezdenie és zárnia: 
 
Örökkévaló Istenünk, csodálatos a te hatalmad 
és felfoghatatlan a te fenséged,  
amelyet sem az egek nem tudnak feltartóztatni,  
még kevésbé az ember alkotta templomok falai. 
Te azt ígérted, hogy rendkívüli módon jelen leszel ott, 
ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek a te nevedben, 
hogy dicsérjenek és imádkozzanak. 
 
Szentlelked ereje által szenteld meg az istentiszteletnek ezt a házát. 
Áldj meg minket és szenteld meg azt, amit teszünk itt, 
hogy ez a hely szent legyen a mi javunkra és  
az imádság házaként szolgáljon minden ember számára. 
Lelked által vezess és add meg, hogy ezen a helyen hirdessék igédet 
és ünnepeljék a szentségeket, amelyeket te szereztél,  
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add, hogy ezen a helyen emeljék fel imáikat és  
énekeljék neved dicséretét, 
add, hogy ezen a helyen vallják meg a hitet és  
tegyenek bizonyságot kegyelmedről, 
add, hogy ezen a helyen a házasságban köthesse össze életét  
férfi és nő, és 
add, hogy ünnepelhessék az élet benned való  
befejezését és a feltámadást. 
 
Ments meg attól, hogy a tőled kapott utat elhagyjuk, és 
istentiszteleteinket e falak között korlátozzuk, 
küldj el minket szolgáidként a világba, 
hogy Krisztus áldását megoszthassuk,  
hiszen ő azért jött, hogy megváltsa a világot. 
 
A vezető lelkész záró szavai: 
Most, ó, Istenünk, szenteld meg ezt a helyet,  
hiszen az égen és a földön minden a tiéd. 
Tied, Urunk, a hatalom, fenséges Úr vagy mindenekfölött. 

  
DICSÉRET 
 
A SZÓSZÉK MEGSZENTELÉSE  
Akik az istentiszteletet vezetik a szószékhez lépnek.  
A vezető lelkész egyik kezét a szószékre helyezi és ezt mondja: 
 
Örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked, hogy Krisztus 
a te élő szavadat közvetíti felénk a Szentírás igéin keresztül, 
amelyet Szentlelked vezetése által a régiek írtak le, 
és melyet ma ugyanezen Lélek felhatalmazása által hirdetünk. 
Amikor igédet erről a szószékről olvassák és prédikálnak, 
tisztítsd meg az életüket és ajkukat azoknak, akik innen szólnak, 
hogy egyedül a te igédet hirdessék, 
és innen egyedül a te igédet hallják és annak engedelmeskedjenek. 
A szánk szavai és a szívünk gondolatai legyenek kedvesek előtted, 
Kősziklánk és Megváltónk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 
Isten igéje mécses lábaink előtt és ösvényünk világossága. 
Megszenteljük ezt a szószéket,  
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az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
 
Ekkor egy Bibliát helyeznek el a szószékre. 
  
ÓSZÖVETSÉGI LEKCIÓ 
1Móz 28,10-22  Isten háza 
1Kir 8,22-30   Salamon templomszentelési imádsága 
Ezs 6,13-33   A második templom felszentelése 
 
ZSOLTÁR 
122. vagy 
118. 
 
A 122. zsoltárt rövidíthető a következők szerint: 1-2.6-9. 
A gyülekezet válasza erre:  
Most választottam és megszenteltem e házat. (2Krón 7,16) 
  
ÚJSZÖVETSÉGI LEKCIÓ 
1Kor 3,9-13.16-17  Jézus Krisztus az alap 
Zsid 10,19-25  Bizalom a szentélybe való bemenetelhez 
1Pt 2,4-10   Királyi papság vagytok 
Jel 21,9-7   Az Új Jeruzsálem 
 
DICSÉRET 
 
EVANGÉLIUM 
Mt 7,24-28   A kősziklára épült ház 
Mt 16,13-18   Ezen a kősziklán építem fel egyházamat 
Mt 21,12-17   Az én házam imádság házának nevezik 
 
IGEHIRDETÉS  
 
DICSÉRET 
 
A KERESZTELŐ KÚT MEGSZENTELÉSE (Ld. BOW) 
 
AZ ÚR ASZTALÁNAK MEGSZENTELÉSE (Ld. BOW) 
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HÁLAADOMÁNY 
Adakozásra van lehetőség. 
Egy dicséret énekelhető az adakozás ideje alatt,  
amelyet végül az Úr asztalán helyezünk el. 
Az úrvacsorai eszközök, a kenyér és a bor ekkor már az asztalon vannak  
elhelyezve. Virág az asztal mellé helyezhető, a gyertyákat meg lehet gyújtani. 
 
ÚRVACSORA 
 
DICSÉRET 
 
ÁLDÁS 
 
KIVONULÁS 
Zene vagy hirdetések.  
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10. IMÁDSÁGOK ÉS ÁLDÁSOK 
 

TÍZPARANCSOLAT 
Ezt mondja az Úr: 
Én az Úr, vagyok a te Istened. 
Ne legyen más istened rajtam kívül! 
Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot! 
Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét! 
Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! 
Tiszteld apádat és anyádat! 
Ne ölj! 
Ne paráználkodj! 
Ne lopj! 
Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen! 
Ne kívánd, ami a felebarátodé! 
 
MIATYÁNK 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te  
neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,  
amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts 
meg a gonosztól, mert tied az ország,  
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
APOSTOLI HITVALLÁS 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,  
mennynek és földnek teremtőjében. 
És a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, 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. 
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NÍCEAI HITVALLÁS 
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,  
mennynek és földnek,  
minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. 
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, 
aki az Atyától született minden idő előtt, 
Isten az Istentől, világosság a világosságtól, 
valóságos Isten a valóságos Istentől; 
született és nem teremtetett, 
az Atyával egylényegű, és általa lett minden. 
Érettünk, emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből. 
Megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. 
Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt,  
kínhalált szenvedett, és eltemették,  
harmadnapon feltámadt az Írások szerint, 
fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségében 
ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége. 
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, 
aki az Atyától és a Fiútól származik, 
akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, 
és aki szólt a próféták által.  
Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. 
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. 
Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen. 
 
APOSTOLI KÖSZÖNTÉS  
Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és  
az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 
(2Kor 1,2) 
 
ÁRONI ÁLDÁS  
Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged!   
Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad!   
Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet! 
(4Móz 6,24-26) 
 
APOSTOLI ÁLDÁSOK  
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme,  
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az Isten szeretete és  
a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!  
(2Kor 13,13) 
 
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen,  
és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, 
feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.  
Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt.   
(1Thessz 5,23-24) 
 
Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben,  
mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk,  
a bennünk munkálkodó erő szerint:  
azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által  
nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.  
(Ef 3,20-21) 
 
ÁLDÁS AZ ÚJ TANÉV KEZDETÉN (BOW 535) 
Az új tanév kezdetén, bölcsesség Istene,  
hálát adunk és dicsérünk téged az újrakezdés ajándékáért 
és azért lehetőségért, hogy tanulhatunk és te tudásvágyat adsz. 
Imádkozunk a tanárokért, a diákokért, az iskola munkatársaiért, 
hogy ez az év mindnyájuk számára eredményes legyen. 
Légy velünk, amikor az új feladatok kihívásaival,  
a kudarc félelmével, a szülők, a barátok és  
magunk elvárásaival nézünk szembe. 
Tanulmányunk és tanításunk során,  
hadd növekedjünk mások szolgálatában és  
a világ felé tanúsított szeretetben, 
Jézus Krisztus, a mi megváltunk által. Ámen.  
 
ÁLDÁS ANYÁK NAPJÁN (BOW 438) 
Urunk, imádkozunk az édesanyákért,  
akik életet és szeretetet adtak nekünk,  
Tiszteletünket és szeretetünket akarjuk feléjük kimutatni. 
Urunk, imádkozunk azokért az anyákért,  
akik elvesztették gyermeküket, 
Hogy a hitük adjon nekik reménységet,  
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s hogy a családjuk és barátaik hordozzák és vigasztalják őket! 
Urunk, imádkozunk azokért a nőkért,  
akiknek ugyan nem született saját gyermekük, 
mégis anyaként tápláltak bennünket és gondoskodtak rólunk.  
Urunk, imádkozunk, azokért az anyákért,  
akik nem voltak képesek biztos hátteret nyújtani,  
akik nem hordozták a felelősséget gyermekükért,  
és akik nem gondoskodtak családjukról. 
Szerető Istenünk, anyaként életet adsz és  
gondoskodsz gyermekeidről,  
így tekintesz egyházadra. 
Áldd meg ezeket a nőket,  
hogy keresztény anyaként legyenek erősek, 
hogy a hitük és szeretetük példája ragyogjon! 
Add meg nekünk, hogy mint fiak és leányok,  
mindig az őszinte tisztelet lelkével becsüljük őket. 
Add meg ezt, Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.  
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dította: Dr. Hecker Frigyes A magyar nyelvű liturgiát elfogadta: 
A Magyarországi Metodista Egyház 72. Évi Konferenciája, Bu-
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