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Karácsony utáni vasárnap
10 órakor

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

János 3,16

ISTENTISZTELETI REND
Orgonazene                                                                 Farkas Alíz orgonaművész
Köszöntés A GYÜLEKEZET ÁLL                                    Zsoldos Tibor lelkész
Fennálló ének                                                                                      

7.
Boldog a nép, amely tenéked örvendez, 
Minden dolgát, Uram, ez viszi jó véghez. 

Fényes orcád előtt ezek járnak
merészen,

 

És a te nevedben örvendeznek szüntelen, 
Mert nagy dicsőségre őket felmagasztalod, 
És jótéteményed rajtuk megszaporítod
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Főének A GYÜLEKEZET ÜL

Lekció: 1 János 2,12-17
Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL
Igehirdetés előtti ének 

          6.  Ó    Te   áldott     Id –ve  -  zítő,  Úr Jézus Krisz-

            tus,      Hálát     adunk    ez nap     te – né -  ked,

              És     kérünk       téged,       Ti  -   e  -        idet 

              magas mennyből     hogy meg -  tekint  -   sed
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7.
Adjad nékünk ajándékul 
te Szentlelkedet,

 

Hogy örökké vallhassunk 
téged, és dicsérhessünk;

 

Holtunk után 
mennyországban téged 
láthassunk



Textus: 1 János 2,15-15; János 3,16          Igehirdetés          Zsoldos Tibor lelkész

Igehirdetés utáni ének (Dallam: Dicsér téged teljes szívem)      

              Ó,           imá   -       dandó      tit-      ka  -   i 
               Ó,        nagyha-  tal  -  mú    dol -  ga  -   i

            A -      ma   bé   - kesség        ta  -  ná  - csának
              A  menny és   föld  sza -  bad   U   - rá   - nak.

                A  -  ki      ál   -      tal    te -      rem – te   -  tett

              S lett minden se  -  re -   ge   az      ég  -   nek

              Az       I  -      ge         testté        szü – le -    tett

               
              Sze – mélye    az         egy    Isten  -   ség-nek.   
        

Imádság, Mi Atyánk, Áldás 

Hirdetések A GYÜLEKEZET ÜL
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5.
Áldom én is szent nevedet,
Én királyom, szenteknek 
szente,

 

És vígan ülöm ünneped, 
Ó, Jézus, Istennek 
felkentje!

 

Magasztalom Felségedet 
És imádlak szent 
félelemmel,

 

De egyszersmind 
szerelmedet Megölelem 
igaz hitemmel



Záróének (Dallam: Szép tündöklő Hajnalcsillag)

            Te -  remtő        Atyám      Ú  -  ris  -   ten
             Ő engem            magá  -    nak jegyzett

           Ki       engem      örök            idők   -  ben
           Szentlélek  -       kel el     -  pecsét   -   lett

           Szent   Fi  -  ad  -  ban   sze  -        rettél
            Meg -  tisztí   -       tott vé   -         rével

          Vígadj         és adj       szívem          hálát

             Istent      imádd,      hogy mennyég -    ben

           Idves  -      sé  -    get     szerzett     nékem
6.
Szóljon tehát az orgona, Gyönyörűséges muzsika, 
Ujjongva énekeljek, Hogy megváltó Jézusomnak, 
Drága szép kegyes Uramnak Szerelmében örvendjek. 

Zengjen, pengjen Vigasságos, buzgóságos hál adó�
szó,

 

Nagy az Úr, ezekre méltó
7.
Ily kedvvel vigad én szívem, Mert drága kincsem az Isten, 
Ki kezdet s vég mindenben. Ő engem dicséretire, 
Mennybe viszen nagy örömre, Min tapsolok szívemben. 
Ámen, ámen! Jövel, Uram, szép koronám, jöjj sietve: 
Téged várlak reménykedve

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.

A Közösség Magazin karácsonyi száma megvásárolható a kijáratoknál
Január  11-én  15  órakor  a  Nőszövetség  következő  alkalmán  Dr.  Vitéz  Ferenc

DRHE  magyar  nyelv  és  irodalmi  tanszékének  vezetője,  költő  irodalomtörténész,
szerkesztő tart előadást könyveiről a gyülekezeti teremben.

Január  20-27  között  lesz  az  Ökumenikus  imahét,  amelynek  programja  a
kijáratoktól elvihető.

296/5-7


