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10 órakor
Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit 

az Úr mondott neki. Lukács 1,45

ISTENTISZTELETI REND
Orgonazene                                                  Dr. Karasszon Dezső orgonaművész
Köszöntés A GYÜLEKEZET ÁLL                              Szakács György lelkész
Fennálló ének                                                                                      

5.

Az Isten félelme Tiszta, mindörökké 
Megmarad és megáll.Az ő ítélete 
Igaz mindenekbe, Teljes nagy jósággal. 
Aranynál, ezüstnél És drágaköveknél 
Sokkal becsületesebb; Ő szerelmessége 
És gyönyörűsége A méznél is édesebb

19/1,5



Főének A GYÜLEKEZET ÜL 

2.

Az Úr vígságom s reményem, Bizodalmam s életem, 
Mint akarja, mind úgy légyen, Megnyugszik abban hitem. 
Igaz szava: hajam szála Nála számba vétetett, 
Vigyáz, öriz, sem tüz, sem víz Nékem hát kárt nem tehet
3.

Azért bízvást e világból, Amint az Úrnak tetszik, 
Elmégyek akaratjából : Mindenkor jómra válik. 
Néki adom és ajánlom Végsö órán lelkemet, 
Bűnön, poklon és halálon Jézus vett gyözedelmet
4.

Uram, még ez egyre kérlek, Ne tagadd ezt meg tölem: 
Ha ostromol gonosz lélek, Ó, ne hagyj megcsüggednem! 
Segélj engem, én Istenem, Neved dicsöségére, 
Ki ezt hiszi, az megnyeri, Áment hát mondok erre

Lekció: Zsidó levél 10,5-10                                                              

Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL                                                   

A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre                       Hadházi Judit lelkész

271/1-4



Igehirdetés előtti ének 

           Mi kegyes Atyánk,      bölcses-ségnek   Ura

             És   mindeneknek nagy bölcs taní  -     tója

            A  -  kinek nem vagy   Te    i -  gaz –ga - tója

             Nincs ok –ta   -     tója
3.

Világosítsd meg tudatlan elménket, 
Tanulásunkban vezérelj 
bennünket,

 

A tudományra gerjeszd fel 
szívünket

 

És mi lelkünket

4.

Adj jó tanító mestereket nékünk, 
Adj bölcsességet általuk minékünk, 
Adj jó erkölccsel, értelemmel 
élnünk,

 

Mi jó Istenünk

Textus: Lukács 1,39-45                     Igehirdetés                  Szakács György lelkész

Igehirdetés után orgonameditáció                                   

Imádság, Mi Atyánk, Textus visszaidézése, Áldás A GYÜLEKEZET ÁLL

Hirdetések A GYÜLEKEZET ÜL                           

Záróének 

          Dí  -  csére    -   tet mond   nyel-ve       minden - nek

          Te    -  néked      könyö  -     rü  -  lő     Is  - ten - nek

          Hogy meglát  -  ván nya  -    valyás      sorsun -  kat

           El  -    végez  -     ted sza  -  ba – dí -  tásun   -    kat

              E    végre     Fi -  ad    küldéd     e      vi  -  lágra

           Hogy u -  tat      nyisson      nékünk mennyországra

307/1,4

432/1,3,4

4.

Tekints Fiadnak szent 
érdemére, Melyet elődbe
tett drága vére;

 

Érte bocsásd meg sok 
bűneinket. A kárhozattól
szabadíts minket,

 

Általa végre hozzád égbe 
érjünk, Ott szent Fiaddal
s Lelkeddel dicsérjünk.



Hirdetések
Istentisztelet után a Nagytemplom Immánuel Otthonának fogyatékkal élő fiataljai

által  készített  karácsonyi  tárgyakból  lehet  vásárolni  a  templom  bal  sarkában  lévő
asztalnál.

December 24-én 16 órakor lesz Karácsonyi istentisztelet, majd 22 órakor éjszakai
karácsonyi énekes istentisztelet a Kistemplomban.

Karácsony 1. napján 10 órakor az orgonánk első nyilvános megszólalása lesz, ezen
az istentiszteleten igét hirdet Dr. Fekete Károly Püspök, az istentiszteletet az Európa
rádió is közvetíti.

Karácsony mindkét napján 10 órakor úrvacsorás istentiszteletünk lesz.
Óév  napján,  december  31-én  16  órakor,  Újév  napján  10  órakor  lesz

istentisztelet a Kistemplomban.
Gyülekezeti  újságunk  karácsonyi  száma  megjelent,  elhelyeztük  a  kijáratoknál,

ingyen elvihető. Kérjük testvéreinket, hogy másoknak is vigyenek.
Rászoruló  családokat  támogathatunk  a  kék  vödör  akció  keretein  belül,  hideg

élelmiszert  adományozhatunk.  A  vásárolható  dolgokról  készült  lista  megtalálható  a
kijáratoknál.

A Közösség Magazin karácsonyi száma megvásárolható a kijáratoknál. 
Kérjük testvéreinket, hogy év végéig rendezzék egyházfenntartói járulékukat.


