Törökőri Református Egyházközség

NAGYCSÜTÖRTÖK – 2020. április 9.

Ünnepi áhítat otthoni úrvacsorai közösséggel
Előkészületek
Terítsünk meg egy kisebb asztalt fehér terítővel.
A számítógép monitorját lehetőleg úgy helyezzük el, hogy az asztal túloldalán, a házi gyülekezettel szemben
legyen látható. Gondoskodjunk a hangerő szabályozásáról.
Készítsünk elő személyenként egy-egy falat kenyeret egy tányéron/kosárban és egy kevés bort külön
poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.)
Bár a bibliai szakaszok a videóban felolvasásra kerülnek, egy, az asztalra helyezett Bibliából akár követhetjük
is a felolvasást. Ebben az esetben érdemes (a lentebb megadott igehelyeknél) könyvjelzőket bekészíteni.
A videóban (kivételesen) felvett énekek hangzanak el. Ennek ellenére lehetőleg énekeljünk együtt a
Református énekeskönyvből. Itt is hasznos a könyvjelző használata.
A csendes közbenjáró imádságra készüljünk úgy, néhány konkrét személy vagy csoport ügyét vihessük Isten
elé. Szükség esetén írjuk fel egy cédulára, ami elfér a Bibliánkban.
A videót lehetőleg az úrvacsorás passióáhítat „hivatalos” időpontjában, tehát este 6-kor kezdjük nézni. Ha ez
technikai okokból nem megvalósítható, bármely későbbi időpontban kezdve szánjunk rá egy teljes, „védett”
órát a házi istentiszteletre. A videó megnézése (és az úrvacsorai közösséggyakorlás) után még együtt lehetünk
az Ige körül, beszélgethetünk a nagycsütörtöki történetről, tarthatunk imaközösséget.
A beszélgetés folytatódhat akár a családi vacsoraasztal körül is.

A nagycsütörtöki passióáhítat rendje
(A közösen mondandó imádságok vastagítva szerepelnek.)
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Fohász
Apostoli köszöntés
Ének: 117
Rövid bevezetés
Igeolvasás: Mk. 14:12-16
Rövid átvezetés
Milyen lehetett a páskavacsora Jézus korában?
Ének: 114:1-4
Igeolvasás: Mk. 14:17-21
Bűnvalló imádság
„Ó, mi kegyelmes és irgalmas Urunk, türelmes, kimondhatatlan könyörületességű és igazságú Istenünk, aki a te
Szentlelkedet ígérted azoknak, akik téged segítségül hívnak, és bűnük bocsánatát ígérted azoknak, akik bűnüket
megvallják. Kérünk, Urunk, téged, add minekünk a te Szentlelkedet, akinek indításából és bennünk
munkálkodásából a mi bűneinket igazán megismerjük, és tenéked minden ellened elkövetett vétkünket nyilván és
igazán megvalljuk. Sokféleképpen vétkeztünk, ó, Úr Isten, gonoszul cselekedtünk, és a te szent parancsolataidat
áthágtuk, amint te mind jól tudod, mert minden szívnek átlátója vagy. Könyörülj rajtunk, ó, kegyes Isten, és
kegyelmezz meg minekünk, ne fizess minekünk a mi cselekedeteink szerint. Bocsásd meg a mi vétkeinket, és ne
veszíts el minket a mi hamisságainkért. Kérünk azért is téged, adj igaz hitet minekünk, mely által elhihessük, hogy
minekünk minden bűnünk megbocsáttatik a te szent ígéretedből az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Add, hogy a mi
életünket igazán megjobbítsuk, és tehozzád megtérjünk, hogy a mi szívünk ne teremjen tövist és kórót, tűzre való
dolgot, hanem igazságban és szentségben igaz lelki gyümölcsöt hozzon az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus
által. Ámen.” (Bullinger Henrik imádsága után. Forrás: Imádságos könyvecske Szenci Molnár Albert fordításában,
Kolozsvár, 1999)

„Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet!
Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem! Ámen.”
www.torokor.hu
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Ének: 442:1-3, 8-9
Apostoli Hitvallás
Igeolvasás: Mk. 14:22
Áldásmondás a kenyér felett:
Áldott vagy te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, aki kenyeret adsz a földből.

15.

Kenyér vétele
Lelkipásztor: Vegyük először a kenyeret (a résztvevők az előre előkészített, körbeadott kenyeres
kosárból vesznek egy-egy darab kenyeret), és mondjátok velem együtt a kenyérvétel előtti imádságot:
„Uram Jézus! A Te megtöretett szent testednek érdemében részeltess engemet is, szegény bűnös
szolgádat / szolgálóleányodat. Ámen.”
(Az imádság után a résztvevők magukhoz veszik a kenyeret.)
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Igeolvasás: Mk. 14:23-25
Áldásmondás a bor felett:
Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, aki teremtetted a szőlőtő gyümölcsét.

18.

A bor vétele
Lelkipásztor: Vegyük a poharat (a résztvevők veszik az előre előkészített poharakat), és mondjátok
velem együtt a pohár vétele előtti imádságot:
„Uram Jézus! A Te kiontatott szent vérednek érdemében részeltess engemet is, szegény bűnös
szolgádat / szolgálóleányodat. Ámen.”
(Az imádság után a résztvevők magukhoz veszik a bort.)
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Hálaadó imádság
„Áldjad, én lelkem, az Urat és egész valóm az Ő szent nevét! Áldjad, én lelkem, az Urat és el ne feledkezzél semmi
jótéteményéről. Áldunk Téged, jóságos Istenünk, mert Te megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden
betegségünket; megváltod életünket, s kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Hálát adunk Neked,
Urunk Jézus Krisztus, hogy hirdetett Igédet megerősíted a sákramentumok pecsétjével is és ezzel kiábrázolod a
Veled és egymással való egységünket: »Mert egy a kenyér, egy test is vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy
kenyérből eszünk. Mert egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, és mindnyájunkat egy reménységre hívtál el.«
Dicsőítünk ezen a napon, hogy a Feltámadott Krisztus bűnből és halálból szabadító érdeméért bátran jöhettünk a
kegyelem asztalához! Atyánk, fogadd el, amikor ezért önmagunkat ajánljuk fel először dicsőséged és felebarátaink
javának szolgálatára. Hadd legyen egész életünk bizonyság Krisztus nevéről. Ezért kérjük Szentlelked erejét.
Ámen.”
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Imacsend/közbenjáró imádság
Vigyük a magunk csendjében az Úr elé a környezetünkben élő szükséget szenvedőket.

21.
22.
23.
24.
25.

Miatyánk
Ének: 115:1-2, 6-8
Igeolvasás: Mk. 14:26-36
Ének: 273:1-10
Áldás
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