
A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ ISTENTISZTELETI ÉS  
SZERTARTÁSRENDJE 

  
I.  I S T E N T I S Z T E L E T 

  
VASÁRNAPI ISTENTISZTELET 

  
a., Az istentisztelet ideje 
  

    Az istentisztelet vasárnap 10 vagy 11 órakor /vagy a meghirdetett idıpontban/ egy, kettı vagy 
három harangszó után, ahol van harang egyáltalán. 
             

b., Az istentisztelet rendje 
  

   A hívek igyekezzenek a helyüket elfoglalni, és csendben várni az istentisztelet kezdését. 
/visszatetszı, ha félhangosan beszélgetnek a hívek!/ 

1.      A lelkész egyenesen a szószékre megy. 
2.      Invokáció-elıfohász /a gyülekezet áll/ 
3.      Kezdı ének /ülve/ 
4.      Lekció-bibliaolvasás /ülve/ 
5.      Derekas ének /ülve/. Ha nem túl hosszú, az ének végig énekelendı. 
6.      Ima /állva/, 5 percnél ne legyen hosszabb. 
7.      Miatyánk /állva/. A lelkész mondja vagy olvassa: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 

szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg 
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezıknek; és ne vígy minket 
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsıség 
mindörökké. Ámen. 

8.      Közének /állva/ 
9.      Textusfelvétel /állva/. Ajánlott szövege: Istentiszteletre egybegyőlt hívek, kedves testvéreim! 

Egyházi beszédem alapgondolata írva található a Máté evangéliuma 5. részének 10. versében 
/vagy verseiben/; Máté evangéliuma 5. részének 10. versében a következık olvashatók: …… A 
versek megismételhetık, nem mondunk utána Áment-t. 

10.  Prédikáció /ülve/. Idıtartama 20-25 perc. 
11.  Csendes ima /állva/. Szövege: Az Isten lélek, és akik ıt imádják, szükség, hogy lélekben és 

igazságban imádják. Hallgassunk a lélek szavára, imádkozzunk csendben, magunkba szállva. – A 
lelkész egy „miatyánknyi” idı után Ámen-t mond. 

12.  Záróima /állva/. Idıtartama max. 2 perc. /a hívek közösségi és egyéni életére tekintsen!/ 
13.  Hirdetések /ülve/. Elızı heti szertartások, adományozások, a gyülekezeti és egyházi élettel 

kapcsolatos események ismertetése. 
14.  Áldáskérés /ülve/. Ajánlott szöveg: a gondviselı Isten áldása, jóra vezérlı ereje és szeretete, 

legyen és maradjon veletek és szeretteitekkel. Ámen. 
/De lehet az ároni vagy salamoni áldás is!/ 

15.  Záróének /ülve/. A lelkész is leül a papi székbe. 
16.  Kivonulás a helyi szokásoknak megfelelıen. 

  
  

ÜNNEPI ISTENTISZTELET 
/KARÁCSONYI, HÚSVÉTI, PÜNKÖSDI, İSZI HÁLAADÁSI/ 

  
Azonos a rendje a vasárnapi istentisztelettel, kiegészítve az úrvacsorai szertartással. 
  
  

HÉTKÖZNAPI ISTENTISZTELET 



  
A.      REGGELI ISTENTISZTELET 
B.       ESTI ISTENTISZTELET 

  
Ha van ilyen, a helyi szokásnak megfelelıen folyik. Érvényesülnie kell unitárius istentiszteletünk 
minden jellemzı vonása, tartalma, célja. 
  
  

II. SZERTARTÁSAINK  
  

KERESZTELÉS 
  

a., A szertartás rendje 
  

1. Ének /308-as vagy más, tartalmilag ide illı énekünk/. Ha templomban történik, a lelkész az 
úrasztala mellé áll, vele szembe a keresztelendıvel kiállnak a keresztszülık, esetleg szülık és 
más családtagok.  

2. Elıfohász. Kötetlen. Lehetséges szöveg: Teremtı és gondviselı Istenünk! Áldd meg e 
pillanatot, és légy velünk, midın e keresztelendıt felvesszük egyházunk tagjai közé. Ámen.  

3. Textusfelvétel. Kötött szöveg: Kedves szülık, keresztszülık, kedves testvéreim! Keresztelési 
beszédem alapgondolata írva található a …… stb. – A bibliai helyet és textust nem ismételjük 
meg.  

4. Keresztelési beszéd. Idıtartama legtöbb 10 perc. /Beteg gyermeknél a beszéd elmaradhat!/  
5. Ima. Mintegy 2-3 perc.  
6. A keresztség kiszolgáltatása. A lelkész a következıt mondja, miközben a keresztelendı fejére 

önti a vizet a kehelybıl: Én téged N. N. megkeresztellek az egy örök Isten nevében, és 
felveszlek az unitárius keresztény egyház tagjai közé, Jézus követésére. Ámen.  

7. Miatyánk.  
8. Áldáskérés. Kötetlen szöveg. Lehetséges ajánlat: Isten áldjon meg szép élettel. Növekedj 

testben és lélekben, Isten és emberek elıtt való kedvességben. Ámen.  
  
     b., A kereszteléssel kapcsolatos szempontok: 
  
1. Indokolt esetben templomon kívül is kiszolgáltatható a keresztelés.  
2. Idıpontja: templomban a záró ének elıtt, ünnepen úrvacsoraosztás után. Máshol és más 

napokon a kért idıpontban.  
3. Sajátos helyzetünk miatt nem csak kisgyermeket keresztelünk, mást is!  
4. Következı vasárnap hirdessük ki a szertartást.  

  
KONFORMÁCIÓ 

  
1. A konfirmáló növendékek a helyi szokás szerint gyülekeznek istentisztelet elıtt.  
2. Bevonulás a templomba lelkész és gondnok vezetésével. /Ha van rendkívüli meghívott, az is 

velük megy, utánuk a szülık, keresztszülık és családtagok./  
3. Öltözetük legyen egységes, alkalomhoz illı, lehetıleg népviselet.  
4. Az úrasztala körül, vagy az elsı padokban foglalnak helyet.  
5. Istentisztelet. /Lásd a vasárnapi istentiszteleti rendet!/  
6. Hirdetés. Lelkész bejelenti a konfirmációt és az úrvacsoraosztást és orgonajáték közben lejön a 

szószékrıl és az úrasztalához megy.  
7. A növendékek névszerinti bemutatása. /a megnevezett feláll, majd leül./  
8. konfirmációi ének: 221. A növendékek állva éneklik.  
9. Ima: a növendékek közösen mondják, de mondhatja egy arra kijelölt is:  

Jó Istenünk, szeretı édes Atyánk! Szívünk tiszta örömével jöttünk ma szent hajlékodba. 
Nem most vagyunk itt elıször, de ezzel az érzéssel még nem imádkoztunk, mint most, 



amikor elıször leszünk vendégei a Jézus életére, tanítására és halálára emlékeztetı 
úrvacsorának. Köszönjük, hogy megtartottad életünket, és erıt adtál jó szüleinknek, 
hogy felnevelhettek. Köszönjük, hogy növelted hitünket, s így nem csak testben, de 
lélekben is naggyá nıhettünk, és megismerhettük unitárius vallásunk hitelveit és 
erkölcsi tanításait. Kérünk, érısítsd hitünket, növeld bennünk a szeretet készségét, hogy 
a megismert igazságok mellett hőséggel kitartsunk és felelıséggel vállaljuk emberi 
hivatásunkat. Segíts, hogy legyünk méltó követıi a názáreti Jézusnak, szeretı testvérei 
embertársainknak, most és mindörökké. Ámen. 

10. A növendékek kikérdezése a kátéból. A 30., 78. és 136. sz. kérdéseket lehetıleg közösen 
mondják a konfirmálók. Lelkész a növendékeket nevükön szólítja és többször is megkérdezi. 
Közben konfirmáló énekeket énekelhetnek.  

11. Konfirmációi ének: 220. /állnak a növendékek/  
12. Fogadalomtétel. Szívre tett kézzel a konfirmálók válaszolnak a következı kérdésekre:  

Hiszed-e, hogy Isten a világmindenség teremtıje, az emberiség gondviselı Atyja, egy 
Isten? 
                                   H i s z e m   é s   v a l l o m .  
Hiszed-e, hogy bölcs akarata az embert a jóság, igazság és szeretet megvalósítására és 
megélésére hívta el? 
                                   H i s z e m   é s   v a l l o m . 
Hiszed-e, hogy Jézus Istennek tökéletes gyermeke, tanítása számunkra út, igazság és 
élet? 
                                   H i s z e m   é s   v a l l o m . 
Hiszed-e, hogy az ember Isten lelkétıl vezérelve, Jézus példaadása nyomán 
hozzájárulhat Istenországa megvalósításához? 
                                   H i s z e m   é s   v a l l o m . 
Hiszed-e, hogy unitárius kereszténységed, amely történelme folyamán nagy áldozatokat 
hozott és kimagasló eredményeket ért el, tisztán hirdeti Jézus evangéliumát, az Isten- és 
emberszeretet vallását, s életünk végcélját, a tökéletességet? 
                                   H i s z e m   é s   v a l l o m . 
Ha hiszed, fogadod-e, hogy Istenhez, Jézus tanításához és unitárius egyházadhoz 
mindhalálig hő maradsz? 
                                   Í g é r e m   é s   f o g a d o m . 
Kész vagy-e fogadalmadat az úrvacsora vételével megpecsételni? 
                                   K é s z   v a g y o k . 

13. Úrvacsorai ének, melyet együtt énekelnek a gyülekezettel a növendékek.  
14. Úrvacsorai beszéd és úrvacsora kiosztása a megállapított rend szerint. A szülık, keresztszülık, 

hozzátartozók, sıt a gyülekezet is vehet úrvacsorát.  
  
  
15. Ima. A növendékek lehetıleg mondják közösen, de kijelölt is mondhatja.  

Jó Istenünk, szeretı Atyánk! Hálás gyermeki szívvel köszönjük meg ez áldott alkalmat, 
midın színed elıtt és a gyülekezet közösségében hitünkrıl vallást tettünk, s az 
úrvacsora vétele által elköteleztük magunkat Isten és embertársaink szeretetére és 
szolgálatára. Engedd, hogy ezt az érzést, amellyel most tele a szívünk, vihessük 
magunkkal ki az életbe és otthonainkba, hogy legyen erıforrás számunkra. Éljünk az 
értelem tisztáságával, a hit hőségével és a szeretet felelısségével. Légy útmutatónk, állj 
mellénk, ha a jóban ingadoznánk, segélj, ha erınk elhagyna. Tarts meg minket a te 
szeretetedben, unitárius vallásunk és egyházunk iránti hőségben. Áldásod legyen hitünk 
megvallásán és egész életünkön, most és mindörökké. Ámen. 

16. Konfirmációi ének: 222. /a növendékek állnak./  
17. Egyháztaggá fogadás. Ajánlott szövege:  

Unitárius vallásunkról elhangzott bizonyságtevésetek alapján, melyet az úrvacsora 
vételével megerısítettetek, befogadlak titeket az Unitárius Egyház ………-i 
egyházközségének tagjai közé. Megismertétek egyházunk múltját, legyetek méltók 



elıdeink szellemi örökségére, cselekvı munkatársai a gyülekezetnek; elıttetek a jövı, 
legyetek hőséges hordozói és továbbfolytatói hit- és életfelfogásunknak, Isten és ember 
szolgálatában. Ámen. /közben halk zene./ 

18. Emléklapok kiosztása. A konfirmációi anyakönyv aláírása után, a növendékek megkapják az 
emléklapokat a lelkésztıl egy-egy bibliai vers kíséretében.  

19. A lelkész megáldja a növendékeket. A konfirmálók ezalatt fél térdre ereszkednek, a lelkész 
fejükre teszi a kezét.  

20. Üdvözlések. Elıször a gondnok üdvözli a növendékeket. A növendékek átadják az 
egyházközségnek ajándékukat. Kisebb, majd nagyobb növendék köszönti a konfirmálókat. A 
konfirmálók köszöntik az egyházközség vezetıségét, a szülıket, keresztszülıket, a kisebb 
hittanosokat, stb.  

21. Záróének. Lehetnek Himnuszaink is.  
  
  

ÚRVACSORA 
  

a., Az úrvacsora elıkészítése 
  

1. Az úrvacsoraosztást megelızı vasárnap a lelkész kihirdeti az úrvacsorát /szórványhíveknek 
elküldi a meghívót a pontos idıvel és helymegjelöléssel/:  

Jelentem a gyülekezetnek, hogy mához nyolcad napra …… ünnepe alkalmából az 
úrasztalát megterítjük, s arra a Jézus életére, tanítására és halálára emlékeztetı jegyeket, 
kenyeret és bort teszünk. A nagyhét folyamán készüljünk az úrasztalához bőnbánó 
lélekkel, keresztényi alázattal, hogy annak méltó vendégei lehessünk. /ha van nagyheti 
áhítat, azt is mondjuk / 

2. Ha nagyheti áhítat van szokásban, azt annak megfelelıen kell elvégezni.  
3. Az ünnepi istentisztelet után a lelkész kihirdet minden más eseményt az egyházközségi élettel 

kapcsolatosan, utána hív úrvacsora osztásra:  
Amint azt hirdettük …… ünnepe alkalmából az úrasztalát megterítettük, s arra a Jézus 
életére, tanítására és halálára emlékeztetı jegyeket, kenyeret és bort tettünk. Kérem 
híveinket, készüljenek és járuljanak az úrasztalához ıszinte lelki számvetéssel és 
keresztényi alázattal. Jelen alkalomra az úrvacsorai kenyeret és bort X. Y. adományozta. 
– Lelkész elmondja azt is, ha valaki úrvacsorai megváltás címen adományt tett, és 
megköszöni néhány mondatban az adományokat. 

  
  
  
  
  
            b., Az úrvacsora rendje 
  

1. Úrvacsorai ének /1 versszak/. A lelkész az úrasztala mellett végzi a szertartást. A gyülekezet ül.  
2. Textusfelvétel. Szövege a következı: Kedves testvéreim! Úrvacsorai beszédem alapgondolata 

írva található a ……, a következıképpen: …… - Nem ismételjük meg sem a helyet, sem a 
szöveget. Textusfelvétel elıtt nincs elıfohász.  

3. Úrvacsorai beszéd. Idıtartama max. 10 perc.  
4. Ima. /a gyülekezet áll/  
5. Miatyánk  

A gyülekezet tagjai a helyi szokás szerint kiállnak az úrasztala köré. Elıször a szolgálattevık 
vesznek úrvacsorát. Lelkész a helyi szokás szerint törli a kelyhet. Ha a közgyőlés úgy 
határozott, akkor kispoharas kiosztást is lehet végezni. Több csoportos úrvacsoravétel esetén, 
minden csoport után a lelkész bibliai idézettel kezdıdı rövid imát mond. Úrvacsoraosztás után 
a lelkész visszatakarja az úrasztalát. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szereztetési textus 



hangozzon el a kenyér és a bor kiosztása elıtt. /Helyenként a szolgálattevık, fıleg a lelkész a 
végén vesz úrvacsorát!/ A megmaradt jegyeket tilos a templomban, imateremben elfogyasztani! 

6. Záróima. /áll a gyülekezet/ - Legyen hálaadó jellegő!  
7. Áldáskérés. Mintaszöveg: Végezetül testvéreim, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, 

vigasztalódjatok, egyértelemben legyetek és békességben éljetek. A békesség és szeretet Istene 
legyen veletek. Ámen.  

8. Záróének. Ajánlott helyette a Himnuszok eléneklése.  
  

c., Az úrvacsorával kapcsolatos szempontok 
  

1.       Úrvacsoraosztás mindig ünnepek elsı napján történik, de igény szerint más alkalommal is 
kiszolgáltatható az ünnepek alatt. 

2.       Kívánatos, hogy a gyülekezet is énekelje az úrvacsorai énekeket az úrvacsoraosztás alatt is. 
3.       Úrvacsorát konfirmált ember vehet. De ha más tér be erre az alkalomra, azt sem szabad 

elutasítani, legyen bármilyen hitő vagy meggyızıdéső. A meg nem konfirmált unitárius 
figyelmeztetni kell alkalomadtán elmulasztott kötelességére, de kihagyni megszégyenítı lenne 
számára. 

4.       Az úrvacsorai kenyeret ima után a lelkész vágja fel. Szórványban rábízható ez a gondnokra. 
Az úrasztala megterítésében a helyi szokás szerint vehet részt a lelkész hitvese, gondnok, 
egyházfi, stb. Vigyázni kell a terítık és kelyhek tisztaságára. 

5.       A megmaradt jegyekbıl elfogyasztás elıtt félre kell tenni a betegek és idısek /otthon vagy 
idısek otthonában meglátogatandó/ számára a részüket. 

  
  

BETEGEK ÚRVACSORÁJA 
  

1.       Lelkész bejelentésére a nagyhét folyamán a hozzátartozók jelentsék be az úrvacsorát venni 
szándékozó betegek igényét. 

2.       Az úrvacsora kiszolgáltatása teljesen a körülményekhez alkalmazva kell történjen, tekintettel a 
beteg állapotára, a jelenlevıkre, stb. 

3.       A lelkészt kísérje el a gondnoka, vagy egyházfia, vagy akár a hitvese is. 
4.       A jelenlévıknek is fel kell kínálni az úrvacsorát ráerıltetés nélkül. 
5.       Betegeknek és idıseknek az év bármely napján ki lehet szolgálni az úrvacsorát. 
6.       Beteggel, idıssel hiterısítı az együttimádkozás és éneklés. 

  
  
  
  

HÁZASSÁGKÖTÉS MEGÁLDÁSA 
  
            a., A szertartás rendje 
  

1. Egyházi ének. /224., 185., 195., stb./  
2. Elıfohász. Ajánlott: Mutasd meg, Uram, nekünk a Te utadat, hogy járhassunk a Te 

igazságodban, és tiszta szívvel tiszteljünk Téged. Ámen.  
3. Textusfelvétel: Kedves ifjú pár, kedves testvéreim! Esketési beszédem alapgondolata írva 

található a ……, a következıképpen: …… - A bibliai helyet és szöveget nem ismételjük meg. 
Ámen sincs a szöveg után.  

4. Esketési beszéd. Idıtartama mintegy 10-15 perc.  
5. A beszéd után a lelkész így szól a házasulandókhoz:  

Most pedig fogjátok meg egymás jobb kezét és mondjátok utánam a hőségfogadalmat:  
Én N. N. esküszöm az egy örök Istenre, hogy X. Y.-t, kinek jobb kezét jobb 
kezemben tartom, mint törvényes hitvestársamat, hő és igaz szeretettel kívánom 
boldogítani. İt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem 



boldogtalan állapotában hőtlenül el nem hagyom. Vele élek, örvendek, tőrök és 
szenvedek holtomiglan vagy holtáiglan. Isten engem úgy segéljen. – Az Ámen-t 
csak a lelkész mondja. A nı a leánykori nevét mondja. 

6. Ima.  
7. Miatyánk.  
8. Áldáskérés. Ajánlott szöveg: Isten áldása legyen e házasságkötésen. Legyetek jó egészségben, 

egyetértésben és békességben éljetek. A szeretet és békesség Istene legyen veletek. Ámen.  
9. Záróének. /az alkalomnak megfelelı/.  

  
b., A házasságkötés megáldásával kapcsolatos szempontok 

  
1. Csak a törvényesen megkötött és igazolt házasságot lehet megáldani.  
2. A szertartás helye a templom legyen lehetıleg, de nem zárkózunk el a házasulandók igényétıl. 

A szertartás rendjét igyekezni kell megtartani.  
3. A szertartás bejelentésénél tisztázni kell olyan dolgokat, mint például a keresztelés, 

konfirmálás megtörténtét, a vallási hovatartozást. Egyik sem lehet kizáró ok, de a 
házasulandókat fel kell világosítani egyházunk hitfelfogásáról a házassági megáldást, a 
családot, a gyermekáldást illetıen. Nem alkalmazhatunk semmiféle kirekesztı vagy elijesztı 
módszert.  

4. Más felekezető esetében, ha nem a mi esküformánk szerint kíván fogadalmat tenni, lehet 
használni a saját egyháza, vallása esküformáját. Ha a más vallású igényli a saját lelkésze 
szertartását, ez is megengedhetı.  

5. A többi szartartáshoz hasonlóan, ezt is ki kell hirdetni a következı vasárnapi istentiszteleten.  
6. A rengeteg sok helyi szokás, a hagyományok tömkelege miatt, bejelentéskor tisztázni kell 

ezeket, hogy ne legyen kellemetlen meglepetés. /a bevonulás, milyen zenére, kiállás az 
úrasztalához, kik állnak ki, más mond köszöntıt, az anyakönyv aláírása, emléktárgy vagy –lap 
átadása, stb./  

  
  

HÁZASSÁGI JUBILEUM 
  

1. Ének. /alkalomhoz illı/  
2. Elıfohász.  
3. Textusfelvétel.  
4. Alkalmi beszéd.  
5. lelkész felhívja a jubilálókat:  

Most pedig fogjátok meg egymás jobb kezét és mondjátok utánam a hálaadás szavait: 
Én N. N. hálát adok Istennek, gondviselı Atyámnak, hogy … évvel ezelıtt 
hitvestársat és gyermekeimnek édesanyát/édesapát adott férjem/feleségem X. Y. 
személyében. Köszönöm az erıt, amelyet általa adott; a hőséget, amelyet benne 
megtapasztaltam; a hitet, amelyet ı táplált bennem és a szeretet, amely által 
életünk célt és értelmet nyert. Fogadom, hogy ezután is hő társa leszek örömben 
és bánatban, egészségben és betegségben egyaránt, szívem utolsó dobbanásáig. 
Ámen. 

6. Ima.  
7. Miatyánk.  
8. Áldás.  
9. Záróének.  

  
TEMETÉS 

  
            a., Templomban 
  

1. Kezdıének. /9., 10., 12., 22./  



2. Derekas ének. /57., 58., 59., 189., 199., stb./  
3. Ima.  
4. Miatyánk.  
5. Közének. /303./  
6. Textusfelvétel: Gyászoló család, végtisztességet tevı gyülekezet! Temetési beszédem 

alapgondolata írva található a ……, a következıképpen: …… - A bibliai helyet és szöveget 
nem ismételjük meg.  

7. Temetési beszéd. Idıtartama 20-25 perc.  
8. Utóima.  
9. Búcsúztató: a hozzátartozók kívánsága szerint. /lehetıleg csak próza!/ Elvi szempont: az élık 

búcsúznak az elhunyttól.  
10. Áldás.  
11. Záróének. /304., 296. sz./  

  
b., Temetıi kápolnában 

  
1.      Elıfohász. 
2. Egyházi ének. /199./  
3. Textusfelvétel. /lásd fennebb/  
4. Temetési beszéd. Idıtartama 15-20 perc.  
5. Miatyánk.  
6. Búcsúztató. /ha az idı korlátozott, akkor a sírnál kerül sor erre./  
7. Áldás.  
8. Záróének. /57./  

  
c., A sírnál 

  
1. Ének. /helyi szokás: úton is lehet énekelni/  
2. Bibliaolvasás.  
3. Miatyánk  
4. Ének.  
5. Ezt követıen a lelkész így szól:  

Valljuk meg a halál felett is diadalmaskodó unitárius hitünket: 
            Hiszek egy Istenben, az élet teremtıjében és gondviselı Atyánkban. 
            Hiszek Jézusban, Isten legjobb fiában, a mi igaz tanítómesterünkben. 
            Hiszem a szentlelket. 
            Hiszek az Unitárius Keresztény Anyaszentegyház hivatásában. 
            Hiszem a bőnbocsánatot és az örökéletet. Ámen. 

6. Ének. /hantolás alatt/  
7. Áldás. /a hantolás és a koszorúk elhelyezése után/  

A lelkész csak a hantolás befejezése után hagyhatja el a sírt. 
  
d., A temetéssel kapcsolatos szempontok 

  
1.      A haláleset bejelentése a hivatalos okmányok alapján történik. 
2. Harangozás /ha van harang/ a helyi szokások szerint történik.  
3. Az anyagi kérdések intézése az egyházközség törvényei szerint folyik.  
4. Szertartás csak lezárt koporsó mellett történik.  
5. Virrasztás, ha van, komolysággal, a rossz szokások kiiktatásával folyik.  
6. A temetés ideje a helyi szokás szerint, vagy megegyezés alapján.  
7. Népszerősíteni kell a koszorúmegváltás bevezetését.  
8. A torozás visszaszorítandó, de erıszakkal tiltani nem szabad.  
9. A koporsót a templomban a szokásoknak megfelelıen helyezik el: portikus, vagy templom 

piaca /attól függıen, hogy kinek van a temetése!/  



10. A szertartás a következı vasárnap kihirdetendı. Emlékistentisztelet is tartható a hozzátartozók 
kérésére.  

  
  

III. A L K A L M I   I S T E N T I S Z T E L E T  
  
  

KARÁCSONYESTI ISTENTISZTELET 
  

1. Figyelembe véve a lehetıségeket, nem feltétlenül Szenteste kell tartani a karácsonyfa 
ünnepélyt.  

2. Az istentisztelet rendje foglalja magába mindenképpen a karácsonyi történet felolvasását.  
3. Karácsonyi énekek, énekeskönyvünk alkalmi énekei, alkalomhoz illı versek, énekkari, vagy 

zeneszámok, pásztorjátékok, betlehemezések tetszés szerinti összeállításban szerepeljenek az 
este mősorában.  

4. A karácsonyi ajándékcsomagok, jutalmak, segélyek kiosztása az istentiszteleti rész 
záróénekének elhangzása után javasolt, hogy ne zavarja az istentisztelet menetét, áhítatát.  

5. Felhasználható és felhasználandó a vidékre jellemzı, karácsonyi tartalma mellett vallásos 
értékeket hordozó szokások bevitele a mősorokba.  

  
NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET 

  
1.      Délelıtt rendes vasárnapi istentisztelet, alkalmi imával és egyházi beszéddel. Ahol ez 

szokásban van, és megoldható, a Passiót elı kell adni. 
2. Délután vagy este, helyi szokás szerint szintén a fenti alkalmazható:  

a. Kezdıének  
b. Derekas ének /egy szakasz/  
c. P A S S I Ó /egyéni vagy énekkari elıadásban/  
d. Ima.  
e. Miatyánk.  
f. Áldás.  
g. Záróének.  

  
  
  
  
  

ANYÁK NAPI ISTENTISZTELET 
  

1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval.  
2. Kiegészítı rész: elıadás, énekkari vagy zeneszámok, szólóénekek, anyáknapi vallásos versek. 

Felhasználható és ajánlott is minden helyi szokás az édesanyák ünneplésével /templomi 
ünneplésével!/ kapcsolatosan.  

3. Áldás.  
4. Záróének.  

  
  

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖKI ISTENTISZTELET 
  

1. Ha nem ment feledésbe, és megtartják, akkor vasárnapi istentiszteleti rend szerint történik, 
alkalmi imával és egyházi beszéddel.  

  
  

REFORMÁCIÓI ISTENTISZTELET 



  
1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval.  
2. Törekedni kell az ökumenikus megemlékezések bevezetésére, vendéglelkészek meghívására. 

Alkalomszerő versek, énekek, próza is elhangozhatnak.  
  
  

HALOTTAK NAPI ISTENTISZTELET 
  

1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval.  
2. Alkalomszerő versek, énekek és próza beiktatása lélekemelı hatású lehet.  

  
  

DÁVID FERENC EMLÉK-ISTENTISZTELET 
  

1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval.  
2. Kiegészítı rész: Énekkari vagy zeneszámok, egyéni énekek, versek, próza, elıadás Dávid 

Ferenc életérıl és munkásságáról.  
3. Záróének.  

  
  

SZILVESZTER ESTI /ÓÉVI/ ISTENTISZTELET 
  

1.         Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval. Éjfélkor tartott 
istentiszteletkor szép az éjféli harangozás; mind az esti mind pedig az éjféli istentisztelet 
végén felemelı a Himnuszok éneklése. 

  
  

ÚJESZTENDEI ISTENTISZTELET 
  

1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval.  
2. Kívánatos ez ünnepi alkalommal az elızı évi anyakönyvi bejegyzéseinek, az egyházközségi 

eseményeknek és az adományoknak rövid ismertetése.  
3. Záróének helyett Himnuszaink éneklése ajánlott.  

  
  
  
  

JÓTEVİK EMLÉK-ISTENTISZTELETE 
  

1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval.  
2. Kiegészítı rész: elıadás a jótevık életérıl /lehet egy személyrıl is/, az alapítvány 

megszületésérıl, mőködésérıl, díjazásokról, segélyezésekrıl. Énekes, verses, prózai 
mősorszámokkal lehet gazdagítani az alkalmat.  

3. Záróének.  
  
  

SZERETETVENDÉGSÉGI ISTENTISZTELET 
  

1. Elıfohász. /lásd a hétköznapi istentiszteleteknél/.  
2. Ének. /lehetıség szerint derekas ének/.  
3. Bibliaolvasás.  
4. Bibliamagyarázat.  
5. Ima.  
6. Miatyánk  



7. Áldás.  
8. Záróének.  

  
A szeretetvendégséggel kapcsolatos szempontok  

  
1. A szeretetvendégség /agapé/, mint az ıskereszténység jelentıs, összetartozást erısítı, jelentıs 

vallásos cselekménye, evangéliumi alapon álló unitárius istentiszteleti rendünk szerves része, 
amelynek keretében helyet kapnak a vallásos és az egyházi élet, egyháztörténelem tárgykörét 
felölelı elıadások is. A szeretetvendégség bár nem helyettesíti az istentiszteletet, sokszor 
hatásában eredményesebb lehet lelki-szellemi vonatkozásban is.  

2. A szeretetvendégség szerves részét képezi a hívek mindennemő adománya, tészták, 
sütemények, italok /üdítık, tea/, közös elfogyasztása. Ha gyermek istentisztelettel egybekötött, 
de lehet felnıtteknél is, tombolázással lehet gazdagítani az együttlétet. Mősorszámokat is lehet 
beiktatni, de ne legyen hosszú, hogy lehessen kötetlenül beszélgetni, hiszen ez az elsıdleges 
szempont a szeretetvendégségen.  

3. A szeretetvendégség idıpontja és helye minden elképzelhetı alkalom és hely, ami nem megy a 
vallásos tartalom rovására.  

4. A szeretetvendégség olyan alkalom kell legyen, ahol meg tudjuk ismertetni minél jobban 
magunkat. Ezért jó, vendéglelkészeket, más vallású elıadókat meghívni, és híveinket kérni, 
hogy hozzák el ismerıseiket, barátaikat.  

5. A szeretetvendégség fontosságát nem elég hangsúlyozni. Szekularizálódó világunkban, 
esetünkben pedig a nagyon szétszórtság indokolja, hogy minél több alkalommal éljünk ezzel a 
lehetıséggel. Meg kell találni más és más formáját az ilyen összejöveteleknek: névnapok, 
születésnapok alkalmával való összejövetel, egyszerre konfirmáltak összejövetele, házassági 
évfordulók közös megünneplése, egy helyrıl, vidékrıl elszármazottak találkozója, stb.  

  
  

LELKÉSZSZENTELÉSI ISTENTISZTELET 
  

a. Zsinati ülés 
  
     Az Egyházi Képviselı Tanács elıadója elıterjeszti a Tanács jelentését a Zsinat istentiszteletének 
keretében tartandó lelkészszentelésrıl. 
  
  
  
  

b. Lelkészszentelési istentisztelet és szertartás.  
  

1.       Rendes vasárnapi istentisztelet a megállapított rend szerint a szolgálattevı szószékrıl való 
lejöveteléig. 

2.       Ének /193. sz. vagy más alkalomszerő énekünk/. 
3.       Lelkészszentelési beszéd. 
4.       Püspök felhívására fıjegyzı felolvassa a felszentelendı lelkészek névsorát kinevezésük 

sorrendjében, akik nevük hallatára helyükrıl felállnak. 
5.       Püspök az úrasztala mellıl a következı kérdéseket intézi hozzájuk: 

Készek vagytok-e az unitárius lelkészi hivatás vállalására, Isten és ember szolgálatára? 
                        K é s z e k   v a g y u n k. 
Fogadjátok-e, hogy Jézus evangéliumán alapuló unitárius keresztény vallásunk hitelveit 
megtartjátok és hirdetitek, híveiteket is vallásos és erkölcsös életre vezetitek, 
anyaszentegyházunk épülésére és Istenországa magvalósulására? 
                        F o g a d j u k. 
Készek vagytok-e fogadástételeteket a lelkészi eskü letételével megpecsételni? 
                        K é s z e k   v a g y u n k. 



6.       Püspök felhívására fıjegyzı beveszi az esküt: 
Én N. N. esküszöm az egy örök Istenre, hogy lelkészi tisztségemben híven és 
lelkiismeretesen járok el. Vallásomat és egyházamat hőséggel szolgálom. A jézusi 
evangéliumot az unitárius vallás hitelvei szellemében, értelmi és lelkiismereti 
meggyızıdésem szerint hirdetem és tanítom. Az Unitárius Anyaszentegyház 
elırehaladásáért mindent megteszek, semmit el nem mulasztok és semminemő terhes 
szolgálatot ki nem kerülök. Az egyházi törvényeknek és elöljáróimnak az Egyház 
Alaptörvénye szerint vonakodás nélkül engedelmeskedem. Minden erımbıl arra 
törekszem, hogy példaadó életemmel, Isten és ember szolgálatával egyházamat és 
Istenországát építhessem. Isten engem úgy segéljen, és úgy adja lelkem üdvösségét. 
Ámen. 

7.       Eskütétel után a püspök, fıjegyzı és felkért lelkészek a felszentelendık fejére teszik kezüket, 
és egy-egy bibliai idézetet mondanak. Ezután – a kézrátétel alatt – a püspök Isten áldását kéri a 
felszentelt lelkészekre. 

8.       A fıjegyzı kinyitja a felszentelt lelkészek anyakönyvét, és felhívja ıket, hogy kinevezésük 
sorrendjében írják be nevüket. 

9.       Püspök átadja a felszentelési oklevelet egy-egy bibliai mondás kíséretében. 
10.   A felszentelt lelkészek egyike köszönetet mond a Zsinatnak. 
11.   Ajándékozások, esetleges üdvözlések, köszöntések. 
12.   A gyülekezet áldással való elbocsátása. 
13.   Záróének. /199., 214., Himnuszaink/. 

  
  

PÜSPÖKBEIKTATÓ ISTENTISZTELET 
  

1. Kezdıének.  
2. Derekas ének.  
3. Ima.  
4. Miatyánk.  
5. Ének. /egy szakasz/  
6. Fıgondnok-elnök felolvassa a püspökválasztó Zsinat határozatát. Ezt követıen felkéri a 

fıjegyzıt és a lelkészeket, hogy a beiktatási szertartást végezzék el.  
7. Az úrasztala mellett a fıjegyzı és lelkészük jobb kezüknek a püspök fejére tételével /aki ezalatt 

térdre ereszkedik/, egy-egy bibliai idézet elmondásával végzik a beiktatási szertartást, amelyet 
a fıjegyzı vagy rangidıs lelkész áldással fejez be.  

8. Fıgondnok-elnök a beiktatott fıpásztort felkéri, hogy, mint a Magyarországi Unitárius Egyház 
…-ik püspöke, foglalja el a székét.  

9. Ének /193. sz. egy szakasza, miközben a püspök felmegy a szószékre/.  
10. Ima.  
11. Miatyánk.  
12. Közének.  
13. Textusfelvétel.  
14. Egyházi beszéd.  
15. Utóima.  
16. Áldás.  
17. A beiktatott püspök üdvözlése.  
18. Záróének /199., 213., 214., Himnuszaink/.  

  
  

LELKÉSZBEIKTATÓ ISTENTISZTELET 
  

1. Kezdıének.  
2. Derekas ének.  



3. Püspök és beiktatandó lelkész az úrasztalához vonulnak. Püspök köszönti a gyülekezetet, és 
felhívja a fıjegyzıt, hogy olvassa fel a püspöki kinevezést. Ennek megtörténte után püspök 
felszólítja a lelkészt, hogy tartsa meg beköszöntı szolgálatát.  

4. Csendes orgonajáték, miközben a lelkész felmegy a szószékre.  
5. Ima.  
6. Miatyánk.  
7. Közének.  
8. Textusfelvétel.  
9. Egyházi beszéd.  
10. Utóima. /Ezt követıen a lelkész lejön a szószékrıl./  
11. Ének. /egy versszak, miközben a beiktatást végzı püspök vagy megbízottja felmegy a 

szószékre./  
12. Textusfelvétel.  
13. Beiktató beszéd.  
14. Áldás.  
15. Ének /egy szakasz/. Itt szerepelhet énekkar vagy más zene.  
16. Püspök és az új lelkész megállnak a templom piacán, és megkezdik a tulajdonképpeni 

beiktatást.  
17. Püspök a következıket mondja:  

Én, mint a Magyarországi Unitárius Egyház püspöke, az Egyház Alaptörvényében 
biztosított jogomnál fogva, ezennel beiktatlak a …… egyházközség rendes lelkészi 
állásába. Átadom a templom kulcsát. Nyisd meg a templom ajtaját, és tárd szélesre, 
hadd jöjjön minden hívı ember imádkozni, megpihenni, és új erıt nyerni Isten házában. 
Átadom a Bibliát. Hirdesd az evangéliumot, prédikáld és példázd életeddel a szeretet 
kettıs jézusi parancsát. Átadom a kelyhet. Osszad a kenyeret és a bort, életünk örök 
erıforrásait a Jézus asztaláról mindazoknak, akik éhezik és szomjúhozzák az áldottabb 
emberi életet. Átadom az egyházközség pecsétjét. Végezd munkád hőséggel és 
hivatástudattal, hogy mindenek ékesen és szép rendben legyenek. Az evangélium 
szellemében légy ırállója és pásztora a rád bízott gyülekezetnek Isten és ember 
szolgálatában. 

18. A püspököt a beiktatott lelkész vagy valaki felkért lelkész, illetve az egyházközségbıl felkért 
világi egyháztag üdvözli. A többi üdvözlés, köszöntés kizárólag a beiktatott lelkészhez 
intézendı.  

19. A lelkészt köszöntheti a fıhatóság mellett a lelkészek, az egyháztagok, ifjak, nık, hittanosok, 
más felekezetek képviselıi, helyi hatóságok, stb. Az üdvözölt lelkész válaszol valamennyi 
köszöntıre, amit áldás követ.  

20. Záróének. /Himnuszaink/  
  
  

LELKÉSZ-KIBÚCSÚZÓ ISTENTISZTELET 
  

1.      Kezdıének. 
2. Derekas ének.  
3. Fıhatósági irat felolvasása /áthelyezésrıl, nyugdíjba vonulásról, stb./. Ezt követıen a püspök, 

vagy fıjegyzı, vagy megbízott lelkész felszólítja a kibúcsúzó lelkészt, hogy tartsa meg 
kibúcsúzó szolgálatát a szószékrıl.  

4. Ének /egy szakasz, miközben a lelkész megy fel a szószékre/.  
5. Ima.  
6. Miatyánk.  
7. Közének.  
8. Textusfelvétel.  
9. Egyházi beszéd.  
10. Csendes ima.  
11. Utóima. /ezt követıen lelkész lejön a szószékrıl./  



12. Ének /egy szakasz, miközben a fıhatósági vagy megbízott szónok-lelkész felmegy a 
szószékre./  

13. Textusfelvétel és beszéd.  
14. Áldás.  
15. Ének /egy szakasz, vagy lehet énekkar vagy más zene/.  
16. A püspököt, ha jelen van, köszönti a lelkész vagy más felkért személy.  
17. A kibúcsúzó lelkészt köszöntik: lásd a beköszöntı 19. pontját.  
18. A kibúcsúzó lelkész válaszol, amit áldással fejez be.  
19. Záróének. /Himnuszaink/  

  
  

FİTANÁCSI ÉS ZSINATI ISTENTISZTELET 
  

A Magyarországi Unitárius egyházban nem vált szokássá a Fıtanács alkalmával tartott 
istentisztelet. A Zsinatnak megvan a sajátos tartalma: püspök- vagy lelkészszentelés, és ehhez 
kapcsolódik az istentisztelet. 
  
  

TEMPLOM- VAGY IMAHÁZ-SZENTELÉSI ISTENTISZTELET 
  

A templom- vagy imaházszentelést a püspök, vagy megbízottja végzi. A bevonuló püspököt az 
egyházközség gondnoka üdvözli a templom vagy imaház piacán, és felkéri a templom vagy imaház 
felszentelésére. 

1. Kezdı ének.  
2. Derekas ének.  
3. Ima.  
4. Miatyánk.  
5. Közének.  
6. Textusfelvétel.  
7. Felszentelı egyházi beszéd.  
8. Utóima.  
9. Áldás.  
10. Ének vagy énekkar.  
11. A lelkész megfelelı és rövid beszámolója a templom vagy imaház javításáról, építésérıl.  
12. Úrvacsorai ének.  
13. Úrvacsoraosztás a megállapított rend szerint.  
14. Záróének. /Himnuszaink/  

  
  

HARANGAVATÁSI ISTENTISZTELET 
  

1.      Rendes vasárnapi istentisztelet, alkalmi imával és egyházi beszéddel. 
2. Az egyházi beszéd végén megszólal a felszentelendı harang, miközben a püspök, vagy 

megbízottja a következıket mondja:  
És most szólaljon meg a harang. Hívogassa az élıket, sirassa el a megholtakat, őzze el a 
veszedelmet. Hirdesse messzemenı hangon Isten dicsıségét, békességet a földön és 
jóakaratot az emberek között. Ámen. 

3. Áldás és záróének.  
  
  

ORGONAAVATÁSI ISTENTISZTELET 
  

1.      Sorrendje ugyanaz, mint a harangavatási istentiszteleté. 



2.   Az egyházi beszéd végén megszólal az orgona, kb. 1 percig. Utána ez a szöveg hangzik el, amit 
a gyülekezet felállva hallgat: 

És most szólaljon meg az orgona. Zengı hangja mellett szárnyaljon az ajkakról és a 
szívekbıl a zsoltár: Énekeljetek az Úrnak új éneket, vígan énekelj az Úrnak te egész 
föld. Ámen. 

3.      Áldás és záróének. 
  
  

HÁZAVATÁSI ISTENTISZTELET 
  

1.      Ének 
2.      Elıfohász. Ajánlott szöveg: A kı, melyet az építık megvetettek, szegletkıvé lett. Az Úrtól lett 
ez, csodálatos ez a mi szemeink elıtt. Ez a nap, amelyet az Úr rendelt, örvendjünk és vigadjunk 
ezen. Ó, Uram, segíts most, ó Uram, adj jó elımenetelt.  
3.      Textusfelvétel. 
4.      Alkalmi beszéd. 
5.      Ima. 
6.      Miatyánk. 
7.      Áldás. Ajánlott szöveg: Isten áldása legyen e hajlékon, hogy lehessen otthona a családnak. Az 
ı békessége és szeretete lakozzék benne és lakóinak szívében. Ámen. 
8.      Záróének. 

  
  

SÍRKİ-SÍREMLÉKAVATÁSI SZERTARTÁS 
  

1.      Ének. 
2.      Elıfohász. 
3.      Rövid megemlékezés. 
4.      Ima. 
5.      Miatyánk. 
6.      Áldás. 
7.      Ének. 

  
  
  
  
  
 


