
HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA 

Gyülekező ének Éneklő Egyház 115/1-6 

 

2 Nem keres már Júdás üldöző sereggel, –  Hanem a szent Egyház 
ünneplő menettel, – Hódol néked vigadozó szívvel. – R./ 

3 Megszégyenült immár Kaifás és Annás, –  Jézus fényes arcát nem 
sérti már csapás, – Nem csókolja képmutató Júdás. – R./ 

4 Siet hozzá Péter égő szeretettel, – Örömét vegyíti bűnbánó 
könnyekkel, – Jó Mesterét látván szemeivel. – R./ 

5 Fölemelte Jézus az áldott keresztfát, – Győzelmével ékes 
tündöklő zászlaját, – Megdöntöttel a Sátán hatalmát. R./ 

6 Dicsőséges Fiát mennyei Szent Atyja – A megváltott népnek 
fényesen mutatja: – Ím a Húsvét igaz áldozatja. – R./ 

Kezdőének SzVU 90/1-2 

1 Örvendetes napunk támadt, / Jézus Krisztus mert feltámadt. 
 Örvendjünk, vigadjunk, / Vígan mind most mondjunk 
 Alle-, alleluját! 

2 Szent asszonyok a kősírhoz / Visznek fűszert holt Krisztushoz, 
 Szívük elfogódott, / Uruk hogy ott nem volt. / Alle-, alleluját! 
 
Allelujás zsoltár: Allelu-ja, alle–luja. 



Felajánlásra SzVU 90/3-4 

3 Fájdalmuk nagy örömre vált, / fényes angyal eléjök állt: 
 Jézusról hirdeti, / Hogy sír már nem fedi. / Alle-, alleluja! 

4 Urunkat, ha látni vágytok / Ti és a hű tanítványok, 
 Galileában vár, / Feltámadt, nincs itt már! / Alle-, alleluja! 

Válasz az Úrfelmutatás után 

  

Áldozásra SzVU 123/1-3 

1 Most lett a kenyér Krisztus testévé, 
 Most vált a színbor Jézus vérévé; 
 Test már a kenyér, a bor igaz vér, 
 Hiszem ezt, ámbár elmémbe nem fér. 

2 Itt az Istenség az emberséggel 
 Ím megegyezett nagy szövetséggel; 
 Ebben reménylek, amíg csak élek, 
 Ebben erősíts, Jézusom, kérlek. 

3 Itt a test és vér felmutattatott, 
 Mely a keresztfán értünk ontatott; 
 Ó nagy szeretet, érted mennyit tett! 
 Valld meg hát bűnös, mért nem szereted. 

Befejezésre SzVU 86/1-2 

1 Dicsőség, szent áldás, tisztesség / A föltámadt Úrnak, 
 Húsvéti Báránynak / Dicsőség, szent áldás, tisztesség. 

2 A halál és élet harcra szállt. / Meghalván az Élet 
 A halálon Úr lett. / A halál és élet harcra szállt. 


