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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                                                  Dr. Karasszon Dezső orgonaművész
Köszöntés A GYÜLEKEZET ÁLL                                    Zsoldos Tibor lelkész
Fennálló ének                                                                                      

2.
Dicsérnek téged még a csecsszopók

is,
 

Szájukban viselik nevedet ők is, 
Kik által ellenséget megejtesz, 

És bosszúállót
megszégyenítesz

9.
, felséges Úr, mi kegyelmes Urunk, 
Mely csudálatos a te neved nálunk! 
Felségednek mely nagy dicsősége, 

Mellyel teljes e föld
kereksége.

8/1,2,9



Főének A GYÜLEKEZET ÜL (Dallam: A Sionnak hegyén)

         Ö  -    rök Is  - ten,    kinek    esz - tendők Nin-
          Je  -    len vannak  múltak,    jövendők,    egy

        csenek    létedben     Minket pedig mihelyt szü-
          tekin -   tésedben

          letünk,   Már    a ko  -  porsó vár     A bűn mi-

          att le-    foly é -letünk S a      halál velünk jár.
2. 

Ó, mely sokan elaluvának A múlt
esztendőbe !�

 

Kik nálunknál jobbak valának, Szálltak temetőbe, 
Minket pedig, kedvező Atyánk, Eddig takargattál, 
S ez új esztendőt derítvén ránk, Erre eljuttattál
3.
Uram, a te lelked ereje Vélünk ily jót tégyen, 
Hogy jókedvednek esztendeje Ez az új is légyen; 
Atyai karoddal forgassad A mi dolgainkat, 
Dicsőségedre igazgassad Minden szándékinkat
4.
Adj minékünk megújult szívet És új indulatot, 
Tehozzád mindenekben hívet És szent akaratot. 
Újítsd meg rajtunk a te képed, Mely áll szent életben, 
Hogy lehessünk választott néped, Élvén szeretetben

Lekció: 1 János 3,1-12 Szigeti Adrienn                                                            
Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL                                
Igehirdetés előtti ének 

285/1-4

512/1,5



Textus: Kolossé 3,1-2                             Igehirdetés                  Zsoldos Tibor lelkész

Igehirdetés után orgonameditáció      
      
Imádság, Mi Atyánk, Áldás 

Záróének 

               Adjunk    há -     lákat        az Atya       Istennek

          Mennynek és  földnek   szent Te  -  remtő  -   jének

                És    embe  -    reknek    gondvise   - lő  -  jének

                        Él  -    tető   -        jének
2.
Mert ő mihozzánk atyai szerelmét, 
Kijelentette drága szent igéjét, 
Mellyel táplálja híveinek lelkét, Nyújtja kegyelmét
3.
És ő megáldja benne reménylőket, 
Erősít minden erőtelenséget, 
Világosítja homályos szívünket, Setét elménket
4.
Atya Istennek mindezekért légyen 
Dicséret és nagy dicsőség mennyégben, 
Fiával s Szentlelkével egyetemben, Örökké! Ámen

199

5.
Szólj, szólj, én 
Istenem! - szól 
hangodból a jóság,

 

A lelkem megfeszül 
s a hallásban segít,

 

És szódban 
meglelem az 
örökkévalóság

 

Jó édességeit, jó 
édességeit



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.


