
ISTENTISZTELET a KISTEMPLOMBAN
2019. január 13-án 

Vízkereszt utáni 1. vasárnap
10 órakor

Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm!
Lukács 3,22

ISTENTISZTELETI REND

Orgonazene                                                                       Szakács György lelkész

Köszöntés A GYÜLEKEZET ÁLL                                     Zsoldos Tibor lelkész

Fennálló ének (dallam: örvendj egész föld)

        É -    nekel  -   jetek       új    é -   neket

        Az    Úr-is   -    tennek       öröm   -  mel

    Mert nagy csu  - dákat     csele  -   kedett

         Kar - jának      nagy e   -   rejé  -     vel

           Mi velünk      az Ő       üdvös  -  ségét

           Kétség    nél  -kül meg  -  ér  -  te  - té

      Szent i  -  gaz - ságát     kegyes  -  ségét

        Minden nép   -  nek ki  -    je  -  len  - té
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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



Főének A GYÜLEKEZET ÜL (dallam: új világosság jelenék)

          Ó      mi ke   -   gyelmes Krisztusunk

         Ki vagy    nékünk      i  -  gaz  - ságunk

          Békes  -  ségünk    és      váltságunk

          Kelljen      kérünk   i  -      mádságunk
2.
Mi szívünket, kegyes Isten, Igaz hitben, reménységben 
Kiváltképen erősítsed, Hogy bízhassunk csak tebenned
3.
Te isteni jóvoltodat, Ismerhessük hatalmadat, 
Melyet hozzánk megmutattál, Mikor érettünk áldoztál
4.
Csak egyedül evilágnak Viseléd terhét bajának, 
Nyerél nékünk idvességet Es mennyei örökséget
5.
Azért ily nagy szerelmedért, Kérünk, ne vess el bűnünkért, 
Ne vehessen ellenségünk Dühösséggel semmit tőlünk
6.
Ó mi irgalmas Királyunk, És győzedelmes Hadnagyunk, 
Hozzád hitből folyamodunk, Tudjuk, meg nem fogyatkozunk

Lekció: Jeremiás 36,20-32                                                        Tompa Ferenc presbiter

Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL                                

Igehirdetés előtt kórusmű                         A Kistemplom Lauda Dominum kórusa

A kórusmű szövegének fordítása:

Énekeljetek az ÚRnak új éneket, Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, mert csodákat tett!

Szabadulást  szerzett  jobbja,  az  ő  szent  karja. Ujjongjatok  az  ÚR  előtt  az  egész  földön!

Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek! 

A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre              Orosz Béláné lelkész

Textus: Jeremiás 36,27-28             Igehirdetés               Zsoldos Tibor lelkész      
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Igehirdetés utáni ének   

Imádság, Mi Atyánk, Áldás 

Záróének 

            U  -  ram     a         te       I  -     géd     nekem

          A           sötét   -       ben  szö   -  vétne    -  kem

          Mind i  -    ga   -   zak     és      á  -       menek

          A  -    mik szád   - ból      ki   -  jöt  -     tenek

          Azért          a   -   mit nem     látok      szemmel

        Bé  -    veszem      szavad   -    ra   hi  -  temmel
                
4.
Igazgass, Uram, engemet, Hogy megőrizzem hitemet; 
Ha von magához e világ, Én mint Krisztusba oltott ág, 
Tőle vegyem tápláltatásom, Míg az élők közt lesz lakásom

            171
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2.
Bízom hozzád erős hittel, 
Hogy te mindent 
megcselekszel,

 

Amit szent igédben ígérsz:
Hogy kegyelmesen 
hozzám térsz,

 

És megbocsátván 
bűneimet, Megadod örök 
életemet
3.
E nagy jót neked 
köszönöm, Mely nekem 
arra ösztönöm,

 

Hogy a Jézust, kiért velem
Közöltetik a kegyelem,

 

Tartsam lelkem 
megtartójának, Szeressem,
engedvén szavának



Hirdetések

Istentisztelet után Január szeretetvendégséget tartunk, amelynek keretében Simon
M.  Veronika  Cserhát-Munkácsy  és  Holló  László  díjas  Kunst  Meister  festőművész
„Magyar tájak és virágok” című festménykiállításának a megnyitása is megtörténik.

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

Január 19-én szombaton 10 órakor lesz a Presbiteri Szövetség következő alkalma a
Nagytemplom Gyülekezeti  termében.  Előadást  tart  Sípos  Brigitta  lelkész  Az  Egyház
jövője címmel.

Február 15-én 18 órakor lest a Kölcsey Központban. Akik jelentkeznek a bálba a
mi  gyülekezetünkből,  őket  szeretettel  hívjuk  közös  asztalhoz,  kérjük  jelezzék
szándékukat a lelkészi hivatalban.

Szolgálati rendünk
Vasárnap 10.00 

 Istentisztelet a Kistemplomban

 Gyermekistentisztelet a gyülekezeti teremben

 Istentiszteleti közvetítés a révész téri bölcsődében

Hétfő 17.00 Középkorúak bibliaköre
Kedd 14.00 Nyugdíjas bibliakör
Kedd 15.30 Gimnazisták bibliaköre
Kedd 17.15 Bibliaiskola
Kedd 18.00 Egyetemisták bibliaköre
Szerda 16.00 Konfirmációi előkészítő
Szerda17.00 Felnőttként konfirmáltak köre
Csütörtök 10.00 Intézményi nyugdíjas bibliakör

Lelkészi hivatal Debrecen Révész tér 2. Nyitva: Hétfő-Péntek 8.30-16.00
tel:(52) 342 872


