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1. GYÜLEKEZÉS AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN 
 
 
2. BEVEZETŐ ÉNEK 

 
2. Így tisztelte Jézust a zsidó nemzet, 
 Virágvasárnapján nagy gyülekezet, 
 Elébe kimentek pálmaágakkal, 
 Dicsérő énekkel és virágokkal. 
 
 
3. A LITURGIA KEZDÉSE 
 

 Köszöntés – Johanna 
 Ünnep témájának felvezetése – Tamás 
 Az ünneplés koreográfiájának bemutatása – Arnold 
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4. A BARKA- ÉS A VIRÁGOS ÁGAK MEGSZENTELÉSE 
 
A.) Evangéliumolvasás – Johanna 
Evangélium Szent János könyvéből (12, 12-16) 
Abban az időben: A nagy tömeg, amely az ünnepre jött, hírét vette, 
hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik. Pálmaágakat szedtek és kivonul-
tak eléje. Így köszöntötték: „Áldott, aki az Úr nevében jön: Izrael 
királya!'” Jézus talált ott egy szamárcsikót. Felült rá, amint az Írás 
mondja: „Ne félj Sion leánya! Nézd, jön királyod egy szamárcsikó 
hátán!” Tanítványai először nem értették mindezt. Amikor azonban 
Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy ami róla írva volt, 
azt cselekedték vele.  
– Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus! 
 
B.) Barkaszentelés szertartása – Arnold 
 
Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, növeld azoknak hitét, akik benned 
remélnek. Hallgasd meg könyörgő imánkat, hogy mi, akik ma virág-
zó ágakat hozunk a diadalmasan bevonuló Krisztus Király elé, a jó-
cselekedetek gyümölcsét teremjük őáltala. / Szenteld meg áldásod-
dal † ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisz-
tus Király nyomába, őáltala egykor az örök Jeruzsálembe is eljus-
sunk. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. – Ámen. 
 
C.) Útra bocsátás – Tamás 
 
Kedves Testvéreim! Kövessük mindannyian a Jézust ünneplő jeru-
zsálemi nép példáját, és induljunk békével, hogy találkozzunk az 
Úrral! 
 
5. ELINDUL A VIRÁGVASÁRNAPI KÖRMENET 

 
 Keresztvivő: Horváth Tamás (a kultúrházig) 
 Ministránsok és a lelkészek követik a virágkoszorúval feldí-

szített keresztet. 
 A hívek barkát és virágos ágakat tartanak a kezükben. 
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6. ÉNEK A KÖRMENET ALATT  
 

 Antifonális ének a 117. zsoltárral (Levente vezeti) 
 

 
 
117. zsoltár (részletek) 
 
1 Hálát adjatok az Úrnak, mert jó * 
 mert irgalma örökkévaló. 

 [Antifóna] 

2 A kő, amelyet megvetettek az építők, * 
 az lett a háznak szegletköve. 

 [Antifóna] 

3 Az Úrnak műve ez, * 
 csodálatos a mi szemünk előtt. 

 [Antifóna] 

4 Tartsatok ünnepet lombos ágakkal, * 
 vonuljatok a szent oltárig! 

 [Antifóna] 

 
 
7. AZ 1. MEGÁLLÓ: KULTÚRHÁZ ELŐTT 
 

 A keresztet átveszi: X. Y. konfirmandus (a templom előttig) 
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8. ÉNEK A KÖRMENET ALATT 
 

 Antifonális ének a 117. zsoltárral (Levente vezeti) 
 

 
 
92. zsoltár • A teremtő Isten dicsérete 

 
1a Király az Úr, fönségbe öltözött, * 

fönségbe öltözött, erővel övezte magát. 
b Biztos alapot vetett a földnek, * 

erősen áll az, meg nem inog. 

 [Antifóna] 

2a Szilárd a trónusod kezdet óta, * 
öröktől élsz te, Uram. 

b Zúgnak a folyamok, Uram, † 
hangosan zúgnak a folyamok, * 
zúgva morajlanak a széles folyók. 

 [Antifóna] 

3a Hatalmasabb, mint sok vizek morajlása, † 
hatalmasabb, mint tenger zúgása, * 
hatalmas az Úr a magas egekben. 

b Tanításaid, Uram, valóban igazak, * 
szentség illeti házadat örök időkig. 

 [Antifóna] 
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9. A 2. ÁLLOMÁS: TEMPLOM ELŐTTI KERESZTNÉL 
 

 Keresztvivő: Csüri Péter és segítői (templomban, az oltárig) 
 A hívek a templomban a padok mellett sorfalat állnak a meg-

érkező kereszt fogadása alatt. 
 Útközben a hívek ruhákat terítenek a földre a kereszt elé. 

 
10. TOVÁBBVONULÁS A TEMPLOM BEJÁRATA FELÉ, KÖZBEN ÉNEK: 
 
1.  Királyi zászló jár elöl, / Keresztfa titka tündököl 

Melyen az élet halt halált, / s megtörte holta a halált. 

2.  Kegyetlen lándzsa verte át / gonosz vasával oldalát, 
s mely szennyet, vétket eltörölt: / belőle víz és vér ömölt. 

3.  Az ősi jóslat itt betelt, / mit a hű Dávid énekelt: 
„Az Úr, halljátok nemzetek, / kereszten trónol köztetek!” 

 
 
11. A 3. ÁLLOMÁS: A KATOLIKUS TEMPLOMBAN, AZ OLTÁRNÁL 
 

 A keresztvivő elhelyezi a keresztet a tartójában. 
 Mindannyian a kereszt felé fordulnak és éneklik: Királyi 

zászló jár elöl… 
 
4.  Rajtad tündöklik, drága fa, / királyi vérnek bíbora, 

ó választott, jeles faág, / ki szent testét karoltad át! 

5.  Világ bűnének zálogát, / ó boldog ág, te hordozád, 
az Ellenség gonosz fejét / Megváltónk rajtad zúzta szét. 

6.  Ó Kereszt, áldunk, szent remény, / a szenvedés ez ünnepén, 
kérünk, kegyelmet adj nekünk, / add vétkünkért vezeklenünk. 
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12. LELKÉSZEK IMÁDSÁGAI SAJÁT EGYHÁZI HAGYOMÁNYA SZERINT 
 (Johanna, Tamás, Arnold) 
 
 
13. PASSIÓÉNEKLÉS 

 
 Passiót bevezető énekek: Jézus, világ megváltója 

 
Jézus, világ Megváltója, / üdvözlégy életadója. 
Megfeszített Istenfia, / szent kereszted szívem hívja. 
Jézus, add hogy hozzád térjek, / veled haljak, veled éljek. 
 

 Ének 1. – Ó, Krisztus-fő, te zúzott… 1-2. vszk. 
 
1.  Ó Krisztusfő, te zúzott, / Te véres szenvedő, 

Te töviskoszorúzott, / Kigúnyolt, drága fő, 
Ki szépség tükre voltál, / Ékes, csodás, remek, 
De most megcsúfolódtál: / Szent fő, köszöntelek! 

 
2.  Ékességed, te drága, / Melytől máskor szepeg 

Világ hatalmassága, / Köpés mocskolta meg. 
Milyen halványra váltál! / Szemed fényét, amely 
Szebb volt minden sugárnál, / Ki rútította el? 

 
 Ének 2. – Ó, Krisztus-fő, te zúzott… 3-4. vszk. 

 
3.  Mind, ami kín s ütés ért, / Magam hoztam Reád, 

Uram, e szenvedésért / Lelkemben ég a vád. 
Feddő szót érdemelve / Itt állok én, szegény, 
S kérlek, lelked kegyelme / Sugározzék felém. 

 
4.  Itt állok – ó, ne vess meg – / A gyötrelmek helyén, 

Amíg ki nem hűl tested / El nem mozdulok én. 
S ha életed kilobban, / Alácsuklik fejed, 
Ölemben és karomban / Lesz nyugtató helyed. 
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 Ének 3. – Ó, Krisztus-fő, te zúzott… 5-6-7. vszk. 
 
5.  Ó, légy érette áldott, / Jézus, Egyetlenem, 

Hogy szörnyű kínhalálod / Nagy jót akar velem. 
Add, hogy hódolva híven / Tőled ne térjek el, 
S ha hűlni kezd a szívem, / Benned pihenjek el. 

 
6.  Mellőlem el ne távozz, / Ha majd én távozom, 

A kínban, mit halál hoz, / Állj mellém, Jézusom. 
Ha lelkem félve reszket, / S rettent a meghalás, 
Nagy kínod és kereszted / Legyen vígasztalás. 

 
7.  Légy pajzsom és reményem, / Ha kétség látogat, 

Véssem szívembe mélyen / Kereszthalálodat. 
Rád nézzek, Rád szünetlen, / S ha majd szívem megáll, 
Öleljen át a lelkem / – Így halni: jó halál. 

 
 Passiót lezáró ének: Az Úr szent Bárányára… 

 
1.  Az Úr szent Bárányára Teszem le bűnömet,  

S ott a kereszt aljába' Békességet lelek.  
A szívem mindenestül Az Úr elé viszem,  
Megtisztul minden szennytül A Jézus vériben, A Jézus vériben. 

 
2.  Megtörve és üresen Adom magam neki,  

Hogy újjá ő teremtsen, Az űrt ő töltse ki.  
Minden gondom, keservem Az Úrnak átadom,  
ő hordja minden terhem, Eltörli bánatom, Eltörli bánatom. 

 
3. Örök kőszálra állva A lelkem megpihen,  

Nyugszom Atyám házába', Jézus kegyelmiben,  
Az ő nevét imádom Most mindenekfelett,  
Jézus az én királyom, Imámra felelet, Imámra felelet. 

 
4.  Szeretnék lenni, mint ő, Alázatos, szelíd,  

Követni híven, mint ő, Atyám parancsait.  
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Szeretnék lakni nála, Hol mennyei sereg  
Dicső harmóniába' Örök imát rebeg, Örök imát rebeg. 

 
14. IGEHIRDETÉS (JOHANNA) 5’ 
 
15. ORGONAMEDITÁCIÓ (KÁRPÁTI LEVENTE) 
 
16. KÖZBENJÁRÓ FOHÁSZOK  
 (Hit, remény, szeretet tematika szerint) 
 
17. LELKÉSZEK LEZÁRÓ IMÁDSÁGAI  
 
18. LELKÉSZEK HÁROMSZÓLAMÚ ÉNEKE  
 (Jesu, salvator mundi…) 
 
19. HIRDETÉS (MÓNIKA)  
 
20. ÁLDÁSOK 
 
 
21. ÉNEK: BÁR SZÉTSZAKADVA ÉL AZ EGYHÁZ… 
 
1. Bár szétszakadva él az egyház, / Jézusban mégis egy lehet. 

Ha el is választ annyi korlát, / Testvérnek adj testvér kezet! 
Ha egy a Pásztor, egy a nyáj, / Őnála mind helyet talál. 
 

2. A „bölcs” tanító mind csak szolga, / Nem léphet Jézusunk elé! 
Szeretet útján vándorolva, / Tekintsünk mind az Úr felé! 
Hű keresztyén az nem lehet, / Ki csak beszél tettek helyett. 

 
3. Elrejtve él a Krisztus népe, / Bűn és halál takarja még. 

Nem látszik szent, örök reménye, / Hordozza a kereszt jelét. 
De egykor véget ér az út, / S a szent hajó majd célba fut. 

 
4. Jézus, tebenned egy az egyház, / Ne engedd szétszakítani, 

S mit elront annyi sok „tanítvány,” / Siess te meggyógyítani! 
Utunkra hulljon tiszta fény: / Szeretet, hit s örök remény! 
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