
Istentiszteleti rend 2020 Nagypéntek: 

Fennálló ének: 341. dicséret 1. vers 

Hirdetések: (leülve) 
Húsvét mindkét napján látható lesz az úrvacsorás istentiszteletünk a 

gyülekezet facebook oldalán. Húsvétvasárnap 9 órától online alkalmon 

vehetnek részt gyermekeink a Google Hangouts alkalmazás segítségével. 

Aki igényli ezt, kérjük, az én e-mail-címemen minél hamarabb jelezze ezt! 

(keritamas1962@gmail.com) 

Derekas ének: 749. ének 

Biblia felolvasás: Márk evangéliuma 15,16-37.  

A katonák pedig elvitték őt a palota belsejébe, ahol a helytartóság 
van, és összehívták az egész csapatot. Bíborba öltöztették, tövisből 
font koszorút tettek a fejére, és így köszöntötték: Üdvöz légy, zsidók 
királya! Nádszállal verték a fejét, megköpdösték, és térdet hajtva 
hódoltak előtte. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a bíbor 
ruhát, és a maga ruháiba öltöztették, majd kivitték, hogy megfeszít-
sék. És egy éppen arra menőt, aki a mezőről jött, egy bizonyos cirénei 
Simont, Alexander és Rufusz apját arra kényszerítették, hogy vigye a 
keresztet. A Golgota nevű helyre vitték őt, amely megmagyarázva azt 
jelenti: Koponya-hely. És mirhás bort adtak neki inni, de ő nem 
fogadta el. Majd keresztre feszítették, megosztoztak ruháin, sorsve-
téssel döntve el, hogy ki mit kapjon. Három óra volt, amikor megfeszí-
tették. Elítélésének oka pedig így volt föléje írva: A ZSIDÓK KIRÁLYA. 
Két rablót is megfeszítettek vele, egyet jobb és egyet bal keze felől. 
Így teljesedett be az Írás, amely azt mondja: És a bűnösök közé szám-
lálták. Az arra menők pedig fejüket csóválva szidalmazták őt, és ezt 
mondták: Hé, te, aki lerontod a templomot, és három nap alatt fölépí-
ted, szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről! Hasonlóképpen 
csúfolódtak a főpapok is egymás között az írástudókkal együtt, és azt 
mondták: Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A 



Krisztus, az Izráel királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és 
higgyünk! Azok is szidalmazták, akiket vele feszítettek meg. Amikor 
hat óra lett, sötétség támadt az egész földön kilenc óráig. Jézus kilenc 
órakor hangosan felkiáltott: „Elói, elói, lámá sabaktáni!”, amely azt 
jelenti: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” Némelyek 
az ott állók közül, akik ezt hallották, azt mondták: Íme, Illést hívja. Egy 
ember pedig elszaladt, egy szivacsot megtöltött ecettel, azt nádszálra 
tűzve inni adott neki, és ezt mondta: Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy 
levegye őt! Jézus pedig hangos kiáltással kilehelte lelkét. 

Imádság 

Igehirdetésre készítő ének: 341. dicséret 2-3. vers  

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 2,2b.    … jártatok egykor 

e világnak megfelelően a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, 
ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik 

IGEHIRDETÉS: (leülve)     Kié az igazi hatalom? 

A párttitkártól jobban féltek, mint Istentől – a Sátán meg is mutatta rajtuk a 

hatalmát. Nagypéntek mutatja meg az isteni és sátáni hatalom különbségét! 

a/szabadság alapú (sátáni) b/ képesség alapú (isteni) hatalom a kereszt körül 

– levegő és (lélek, azaz) szél (titokzatos élet és befolyás) és ami mögöttük van 

– fejedelmünk mindig is volt: a régi csak szabadságot kapott, képességet nem 

– Sátán a vallásosokat találja meg könnyen (sokat tud, de engedetlenség fia) 

Ragaszkodjunk a Békesség Fejedelméhez, tápláljon vérével, és kövessük Őt! 

Úrvacsorára felkészítő ének: 345. dicséret  

Úrvacsorai ének: 715. ének 

Imádság (fennállva)  

Mi Atyánk  

Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 341. dicséret 4-7. vers  


