
ISTENTISZTELET a KISTEMPLOMBAN
2018. december 25-én 

Karácsony 1. napján
10 órakor

ISTENTISZTELETI REND
Orgonazene Felix Mendelssohn: Mint Isten akarja legyen – 271. dicséret 
(f-moll Sonata I)                                           Dr. Karasszon Dezső orgonaművész
Köszöntés A GYÜLEKEZET ÁLL                                     Zsoldos Tibor lelkész
Fennálló ének                                                                                      

2.
A magasságban dicsőség Istennek, 
Békesség légyen földön embereknek, 

És jóakarat mindenféle népnek És
nemzetségnek

3.

A nemes Betlehemnek
városába�

 

Gyermek született szűztől e világra, 
Örömet hozott Ádám árváira,

Maradékira

Főének A GYÜLEKEZET ÜL 

315/1-3

326



Lekció: Lukács 2,1-18                                                                    Leczó Tamás Presbiter

Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL                                                   

A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre                      Birinyi Lilla hitoktató

Igehirdetés előtt kórusmű

Textus, Igehirdetés                                                                   Dr. Fekete Károly Püspök

Igehirdetés után kórusmű                                  

Imádság, Mi Atyánk A GYÜLEKEZET ÁLL 

Úrvacsorára készülő ének                             

        Ha   bűne  -  inket     számlálod Úristen

          Senki kö - zülünk nem mehet elődben

   Mert mi fetrengünk számtalan sok bűnben

                        Un - dok é -      letben

Ágenda                                                                               Szakács György lelkész

Úrvacsorai ének: 327 Faragó Attila orgonaépítő

214/5-7
6.
Azért könyörgünk: ne nézd bűneinket, 
De tekints kegyes szemeiádel minket, 
A te Fiadért szeresa ingyen mmket, 
Szabadits minket
7.
Ne tégy mi vélünk a mi bününk szerint, 
De tekints minket kegyességed szerint, 
A Krisztus Jézus kedves volta szerint, 
Érdeme szerint

2. Az életnek szent Ura, dicsőség
Királya

 

Itt fekszik a jászol mélyén nagy 
szegényen.

 

Nagy dicsőséges, szent és örök 
Isten!

 

Ó, jöjjetek … 

3. Ti angyali lelkek, ma 
zengjetek az Úrnak

 

És vigadva örvendjetek, buzgó 
hívek!

 

A magas mennyben dicsőség 
Istennek!

 

Ó, jöjjetek,… 

4. Úr Jézus, ki ez napon 
érettünk születtél,

 

Csak tégedet illet szívünk 
tisztelete!

 

Isteni Gyermek, testet öltött Ige! 
Ó, jöjjetek… 



Orgonameditáció: Farkas Alíz
Úrvacsorai ének: 98

        É  -  nekel  -     jetek      új é -      neket

       Az       Úris  -     tennek     ö  -   römmel

     Mert nagy csu  - dákat    csele   -  kedett

         Kar  -  jának    nagy e   -   rejé    -   vel

          Mivelünk        az Ő       üdvös   -  ségét

           Kétség   nél  -kül meg   - ér   - te  -   té

       Szent i  - gaz -ságát,     kegyes  -   ségét

         Minden nép  -  nek ki   -   jelen   -    té

Orgonameditáció: Sárosi Dániel

Úrvacsorai ének: 318

5. Azért jöve, hogy éljünk, Isten kedvébe essünk, 
Érdeméből kegyelmet nyerjünk
6. Nagy szeretet mindenhez, Hogy Isten emberekhez 
Jöve, fertelmes bűnösökhöz
7. Akik benne nem bíznak, Sőt bízni sem akarnak, 
Örök halállal mind meghalnak
8. Mi azért e felségben, Emberré lett Istenben: 
Higgyünk mi egy reménységünkben

2.
Meggondolá irgalmasságát, És 
kegyességét tekinté,

 

És az ő nagy hűséges voltát Az Izráelhez 
téríté.

 

A nekünk küldött üdvösséget Ez egész 
földkerekségen

 

Nyilván meglátta minden nemzet. 
Örvendjen néki hát minden
3.
Örvendjetek és vigadjatok, Mondjatok 
szép zsoltárokat!

 

Cimbalmokkal hangicsáljatok, 
Zendítsetek citerákat!

 

A trombitákat fújjátok meg, E király 
előtt zengjetek!

 

Csendüljetek, zúduljatok meg Tengeren-
földön mindenek
4.
Az Úr előtt a folyóvizek Örvendezzenek 
mindnyájan,

 

A magas hegyek az Istennek 
Tapsoljanak víg voltukban!

 

Mert íme, eljő törvényt tenni, Megítél e 
földön mindent,

 

Mind e világot jól rendeli, A tiszta 
igazság szerint

2.

Kit az Atya Úr Isten, 
Könyörülvén emberen, 
Elbocsájta teljes időben

 

3.
Elhagyá gazdagságát, 
Véghetetlen országát, Hogy 
érettünk adja önmagát

 

4.
Ő életnek adója, Szívek 
vigasztalója,

 

Lelkünk megvilágosítója



Orgonameditáció – Dr. Karasszon Dezső
Úrvacsorai ének: 329

Hirdetések A GYÜLEKEZET ÜL                           

Záróének 447

2.
Kit világos fényül Pogányoknak küldél, 
Kinek fényességével Nyilván kijelenék 
A szent Izráelnek Nagy dicsősége széjjel

2. Nem éltem még e föld színén: 
te értem megszülettél; Még rólad
mit sem tudtam én: 
tulajdonoddá tettél; Még meg 
sem formált szent kezed, Már 
elválasztál engemet, Hogy 
társam légy e földön

 

3. Halálban, éjben vártam én: 
fölkelt a nap rám véled. Terólad 
ömlik rám a fény: a béke, boldog 
élet, A lélek édességei, Belőlük 
hitnek mennyei Szép tisztasága 
árad. 
4. Csak nézlek boldog szívvel És 
nem győzlek nézni Téged, Szóm 
és erőm mind oly kevés, hogy 
elmondhassa néked, Bár 
felfoghatna tégedet az emberszív 
és ismeret, hogy megfejthesse 
titkod.
5. Megváltóm egy kérésemet nem
vetheted meg nékem, Hogy 
szívem mélyén tégedet 
hordozhatlak, remélem, És 
bölcsőd szállásod leszek, Jövel, 
hát tölts el engemet Magaddal 
nagy örömmel!
 


