Hajnali áhítat
2020 húsvét
Előkészületek
• Szükségünk lesz Bibliára és Református énekeskönyvre
• A további énekeket mellékeltük pdf formátumban, de mindig megadtuk a felhasznált
énekgyűjteményt – ha van nyomtatott példányunk, használjuk azt! A pdf kinyomtatható
vagy letölthető.
• Az énekeket előre nézzük át! Segítségként mp3 fájlokat is mellékeltünk.
• Ha tehetjük, nézzünk ki egy olyan helyet az áhítattartásra, ahonnan látszik a keleti horizont –
de ügyeljünk arra, hogy ne képezzünk tömeget!
• Ha van kertünk, oda is kiülhetünk – hiszen a természet ébredése a kelő nap látványa nélkül
is segít minket a húsvét titkában való részesedésben.
• Gondoskodjunk megfelelő világításról (pl. elemlámpa), hiszen szürkületben még nehezen
lehet olvasni.
• A napkelte hivatalos időpontja 6:01, tehát az áhítatot kezdjük ¾ 6-kor.
Az áhítat rendje (természetesen minden család maga döntheti el, mit használ belőle – ez csak egy
ajánlás):
1. Ének: Sűrű sötét van mindenfelé... (Kr. az é. 787:1-4)
2. Igeolvasás: Mk. 16:1-3
3. Imacsend: Vigyük Isten elé fájdalmainkat, hiányainkat, gyászunkat, kétségbeesésünket, az
előttünk álló, megoldhatatlannak tűnő feladatokat...
4. Igeolvasás: Mk. 16:4-5
5. Ének: Uram, közel voltam hozzád... (L&É: 18:1-3, Kr. az é. 724, M. 099)
6. Imacsend: Valljuk meg bűneinket!
7. Ének: Jézus Krisztus, szép fényes hajnal... (RÉ 485:1-5)
8. Igeolvasás: Mk. 16:6*
9. Ének: Krisztus feltámadott... (RÉ 185)
10. Igeolvasás: Mk. 16:7-8
11. Ének: Örvendezz, örvendezz... (Kr. az é. 721:1-4, M. 096)
12. Igeolvasás: Mk. 16:9-13
13. Ének: Dicsőség néked, Istenünk... (L&É 20:1-6, Kr. az é. 720, M. 094)
14. Igeolvasás: Mk. 16:14-18
15. Ének: Serkenj fel már mély álmodból... (BPé 3)
16. Imacsend: Ima a városért – szeretteinkért, polgár-, honfi- és embertársainkért –
gyógyulásért, ébredésért
17. Ének: Felvirradt áldott szép napunk... (RÉ 356:1-5)
*

Kb. ekkor kellene felkelni a napnak. Ha tehetjük, gyönyörködjünk benne egy darabig – csak a szemünkre
vigyázzunk! Imádkozhatunk, énekelhetünk spontán.

Hazaérkezve a húsvéti reggeli koronázza meg az áhítatot.
És természetesen készüljünk elő a 9-kor kezdődő, össz-kárpát-medencei úrvacsorás istentiszteletre!

Az énekgyűjtemények rövidítései:
RÉ: Református énekeskönyv - 1948
Kr. az é.: Krisztus az énekem – Dunamelléki Református Egyházkerület, 2012
L&É: Lélekkel és értelemmel II. - Magyarországi Református Egyház, 2018
M.: Megváltva! - Dunamelléki Énekfüzetek II. - Dunamelléki Református Egyházkerület, 2010
BPé: Balla Péter énekei – Balla Péter énekegyüttes, 1986

