
ISTENTISZTELET a KISTEMPLOMBAN
2019. január 27-én 

Vízkereszt utáni 3. vasárnap
10 órakor

ISTENTISZTELETI REND
Orgonazene                                                                 Farkas Alíz orgonaművész
Köszöntés A GYÜLEKEZET ÁLL                                 Szakács György lelkész
Fennálló ének                                                                                      

Főének A GYÜLEKEZET ÜL 

2.

Adjad nékünk a kenyeret éltünkben, 
Amely táplál és erősít hitünkben, 
Nevekedést ád reménységünkben 
És megszentel lelkünkben-testünkben
3.
Ne hagyj minket, Úr Isten, szomjúhoznunk, 
Az élő víz adassék most minékünk, 
Mely víz után soha nem szomjúzunk, 
Mert tebenned örökké vigadunk

485/1,2
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4.

Akik hallják, Úr Isten, 
beszédedet,

 

Ebből értik irántuk jó 
kedvedet, Szent

 

Fiadért kegyelmességedet, 
Hogy közlöd vélünk 
örökségedet
5.
Adjad nékünk most is te 
Szentlelkedet,

 

Ne hallgassuk hiába szent 
Igédet,

 

Sőt a szerint féljük szent 
nevedet,

 

Magasztaljuk mindég 
Felségedet
6.
Dicsértessék már az Atya Úr 
Isten;

 

Ő szent Igéje, a Fiú Úr Isten; 
Egyetemben Szentlélek Úr 
Isten:

 

Szentháromság egy örök Úr 
Isten



Lekció: Nehémiás 8,2-10                                                        Derecskei János presbiter

Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL                               

Igehirdetés előtti ének                        

A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre              Orosz Béláné lelkész
Textus: Lukács 1,1-4; 4,2-10     Igehirdetés                         Szakács György lelkész
Igehirdetés utáni ének (Dallam: Szívemet hozzád emelem) 
7.
    Az igaz istenfélőknek Megjelenti titkait, 
    És az őbenne hívőknek Megmutatja kötésit. 
    Istenhez szemeimet Felemelem szüntelenül, 
    Ő megőriz engemet, Lábam kivonssza a tőrbül
Imádság, Mi Atyánk, Áldás, Úrvacsorára vezető ének

          Mennyből    nagy ö  -     röm    fénylik      rám
            Ó,       Uram         Jézus            Szentlelked

          Mi  -  dőn sze -      meddel           énre  -     ám
         Szent     Igéd,          tested            és vé   -    red

             Ke -    gyelme   -     sen       te   -       kintesz
             Vé   -  lem  kö   -       zölvén               éltetsz

            Ilyen           híven         tarts ö   -       ledben

            táplálj        engem        mindvé   -     giglen

         Mert fo   -      gadtad         szent I   -     gédben.

165/1,6

25/7

6.

Jöjj és lakozz bennem: 
Hadd legyen már itt lenn

 

Templomoddá szívem-
lelkem! Mindig közellévő: 
jelentsd

 

Magad nékem, Ne 
lakhasson más e szívben;

 

Már itt lenn Mindenben 
Csakis Téged lásson, 
Leborulva áldjon

296/4



Ágenda                                                         Zsoldos Tibor lelkész
Úrvacsorai liturgia éneke: Istennek Báránya 183
Úrvacsoravétel, az Úrvacsorában szolgál Hadházi Judit lelkész
Úrvacsorai ének

          A     mi     szívünk     csak te  -  hozzád
          Óhaj  -        tozik         híve   -      idnek

          Jézus             Isten           Bárá  -   nya
          Drága          fényes            ara  -    nya

        Mert ha  -    lálunk      megron   -  tója

         Ö  -  rök     é  -   let   - nek  a   -     dója

        Vagy   e  -       gyedül         Krisztusunk

          Id  -   ve   -   zí   -  tő           Jézusunk
2.
Csudálkozván nézi elménk Atyádnak nagy szerelmét, 
Álmélkodván is szemléli Hozzánk való jó kedvét, 
Melyet abban megmutatott, Hogy minékünk téged adott; 
Azért, édes Krisztusunk, Vagy szerelmes Jézusunk
3.
Szegény bűnös embereknek Idvességes reménye, 
Benned hívőknek öröme, Boldogsága, szépsége: 
Jövel, jövel hozzánk, kérünk, Mindenkoron légy mivélünk, 
Mert csak te vagy Krisztusunk És kegyelmes Jézusunk
4.
Reád bízzuk mi magunkat Itt ez árnyék világban, 
Idvezítő szerelmedből Könyörülj fiaidon. 
Légy vezérünk, oltalmazónk, Kegyes mesterünk, tanítónk, 
Édes Atyánk, Krisztusunk, Gondviselő Jézusunk

Orgona- ének Kovács Lilia és Repka Sára
Orgonán kísér: Farkas Alíz Magyar fordítás:

Ó Jézus, ó Mester, hozzád sietünk gyenge,
mégis igyekvő lépteinkkel,
hogy segítsünk mi is.
Hűségesen kerested a betegeket és a tévelygőket.
Ó, halld meg hangunkat,
amint segítségedet kérjük.
Fordítsd felénk kegyelmes tekinteted, és adj örömöt!

7.
Hozzád hajtjuk csak fejünket, Ó, 

mi édes Megváltónk,
 

Koporsónkba ha beszállunk, Ott is

léssz gyámolítónk.
 

Benned édesen aluszunk, 

Eljöveteledig nyugszunk,
 

És örökké, Krisztusunk, Véled 

élünk, Jézusunk
8.
Zörgetőknek megnyittatik 

Kegyelemnek ajtaja;
 

Megígérte az Úr Jézus, Hogy 

kérésünk megadja.
 

Jövel, Jézus, és ne késsél, Már 

mellőlünk el ne térjél:
 

Idvezíts, ó, Krisztusunk, Mi 

kegyelmes Jézusunk

5.
Erősítsd bennünk hitünket, 
Idvességünk eszközét,

 

Vesd tengerbe bűneinket, Kerüljük 
pokol tüzét.

 

Így mi halálunk óráján, Életünknek 
végső táján,

 

Lelkünket, ó, Krisztusunk, Vedd 
kezedbe Jézusunk
6.
Nincsen nékünk itt e földön 
Maradandó városunk,

 

Hanem repeső elmével Jövendőt 
óhajtozunk,

 

Ott sok ezer angyalokkal, Téged 
áldunk szent Atyáddal:

 

Méltó vagy, ó, Krisztusunk, Erre, 
édes Jézusunk
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Záró ének 

         Száma    nincsen Uram       jóté  -    temé  -  nyidnek

          Vége      hossza   nincsen   kegyelmessé   -   gednek

          Azért      magasztallak      felet -      te mindennek

       Mert hiszen    én         lelkem      te í  -  gére  -  tednek
2.
Kiáltásom, Uram, tőled el nem vetéd, 
Az én nyavalyámat csak te magad nézéd; 
Atyai voltodat rajtam éreztetéd, 
Irgalmasságodat mikor megjelentéd
3.
A pokol torkából te kiszabaditál, 
És az én lelkemben engem megnyugtattál, 
Te igéreteddel mikoron biztattál, 
Fiad által ismét fiaddá fogadtál
4.
Kész mindenha lelkem néked énekelni, 
Mind e világ előtt rólad vallást tenni, 
Sok jótételidért néked hálát adni, 
Örökkön örökké tégedet dicsérni

A mai istentiszteltre az úrvacsorai jegyeket Halcsik Jánosné ajánlotta fel.
Ma 17 órakor a Nagytemplomban az Ökumenikus imahét záró istentisztelete lesz. 
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
Vasárnapi istentisztelet 10.00 

 Istentisztelet a Kistemplomban

 Gyermekistentisztelet a gyülekezeti teremben

 Istentiszteleti közvetítés a révész téri bölcsődében

Hétköznapi kiscsoportok (nyitott csoportok):
Hétfő 17.00 Középkorúak bibliaköre – bibliakörös teremben
Kedd 14.00 Nyugdíjas bibliakör– bibliakörös teremben
Kedd 15.30 Gimnazisták bibliaköre
Kedd 17.15 Bibliaiskola– bibliakörös teremben
Kedd 18.00 Egyetemisták bibliaköre – Széchenyi u. 4. sz alatti parókián
Szerda 16.00 Konfirmációi előkészítő– bibliakörös teremben
Szerda17.00 Felnőttként konfirmáltak köre– Széchenyi u. 4. sz alatti parókián
Csütörtök 10.00 Intézményi nyugdíjas bibliakör-gyülekezeti teremben
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