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Odahívták tehát másodszor is azt az embert, aki nemrég még vak volt, és ezt mondták
neki: Dicsőítsd az Istent: mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így válaszolt: Hogy bűnös-e,
nem tudom. Egyet tudok: bár vak voltam, most látok. János 9,24-25

ISTENTISZTELETI REND

Bevonulás, alatta harangszó

Orgonazene                                                  Dr. Karasszon Dezső orgonaművész

Köszöntés A GYÜLEKEZET ÁLL                                     Zsoldos Tibor lelkész

Fennálló ének (dallam: Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének)     

          Járuljunk mi   az   Istennek szent  Fiá- 

         hoz    A mi     id – ve  - zítő        Urunk 

     Jézus Krisztushoz, Mint kegyes és hatalmas

          szaba  -    dítónkhoz,      Testi  -  lelki

         nyavalyánkban Csak egy vigasztalónkhoz.

2.
Ó, irgalmas Megváltó Fiú Úr Isten, 
Ki országolsz szent Atyáddal földön és mennyen, 
Tehozzád esedezünk könyörgésünkben: 
Segitségül légy minékünk Mostani szükséginkben!

5.
Légyen néked dicséret és nagy tisztesség, 
Ki Atyával s Szentlélekkel vagy egy Istenség, 
Felséges hatalmasság, örök fényesség. 
Téged illet mindörökké Véghetetlen dicsőség!
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Főének A GYÜLEKEZET ÜL (dallam: Tebenned bíztunk)
1.versszak FÉRFI SZÓLISTA
          Hallgass, én népem, az én

törvényemre,
 

          Füledet hajtsad az én beszédemre, 
          Amelyek az én szájamból

származnak.
 

          Hogy jól megérthesd mivoltát
azoknak,

 

          Mert én neked oly dolgot beszélek, 
          Mit titoknak tarthatnak

mindenek

2. Gyülekezet

       Oly dolgot,    amit       a mi   atyá - inktól

        Hallottunk és megér-tet- tünk azok -tól

      Nem azért hogy csak mi megemlékeznénk

          De     fi – a -inknak is  jól    elbeszélnénk.

          Hirdes-sük   azért nagy di -  csősé - gét

           És az  Ő   sok  csu -     daté -   teményét.

8. FÉRFI SZÓLISTA
          A pusztán a kősziklát

meghasítá,
 

          És a vízzel, amely abból kifolya, 
          Népét megitatá, és azon

helybe
 

          A kősziklából kútfejet ereszte, 
          Melyből bőséges forrás buzdula, 
          Mely, mint a patak, sebesen folya
9. Gyülekezet
Gonoszságukat de mégsem hagyák el, 
Az Úr Istent ingerlék nagy bűnükkel, 
És a pusztában megkísérték őtet, 
Hogy tőle kértek csak gyönyörűséget, 

27. Gyülekezet
Bátorsággal ő seregét 
kivivé,

 

Az ellenséget a tengerbe veszté; 
Mindenütt nyilván szabadon 
menének,

 

Míg a szent föld határába érének, 
Mind a nagy hegyig a dicsért földön, 
Melyet erős jobb kezével 
megvőn
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Ételt kívánván ő éhségükben, 
Melyért zúgódtak az Isten ellen.

19. FÉRFI SZÓLISTA
           Mert az ő szívek nem valának tiszták, 
           És az ő kötése szerint nem jártak, 
           De mégis kegyelmesen tőn ővelek, 
           Nem hagyá, hogy a bűn ártson nekiek. 
           Kedveze nékik, szűnék haragja, 
           És ő büntetésit hátra hagyá

Lekció: János 9,24-38                                                                                           Szigeti Adrienn

Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL                              

A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre                           Orosz Béláné lelkész

Igehirdetés előtti ének (dallam: Jer dicsérjük az Istennek Fiát)

       Id –ve - zítő     Isten, kérünk Téged

       Jelen -jék meg rajtunk kegyességed

      távoz  -zék el    rólunk   íté  -    leted

      Légyen velünk Te szent is -  tenséged

Textus: János 9,24-25                     Igehirdetés                          Zsoldos Tibor lelkész

Igehirdetés után orgonamű

Imádság, Mi Atyánk, Áldás

Hirdetések                                                                                  Dr. Kovács László gondnok

Záró ének (Dallam: Vedd el Úristen rólunk haragodat)

     Ti   keresztyének  dicsér -jétek Istent

     Kik Úr Jézusnak   e földön szolgáltok

     És mindenkoron a szent helyen vagytok

          Di – csér -     jé  -    tek        Istent!
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5.
Mutasd ki már irgalmasságodat, 
Kegyes Isten, és nagy jóvoltodat: 
Add ismernünk a te szent Fiadat, 
Ő kedvéért jelentsd meg magadat



2.
Imádkozzatok az Atya Istennek, 
Jézus nevében hozzá siessetek, 
És tiszta szívet hozzá emeljetek: 
Dicsérjétek Istent

Hirdetések
Március 9-én, szombaton 17 órától a legelső Kistemplomi Gyülekezeti Bált tartjuk

meg a Kossuth utca 1.sz alatti Pódium teremben, mivel kevés jelentkezés érkezett eddig,
számítunk a  minél  hamarabbi  jelentkezésekre,  kis  létszám esetén  a  bált  nem tudjuk
megrendezni. A belépők ára 5000 Ft. A bálon műsor (táncbemutató, kórus) és vacsora
lesz, zenét a Jazzfive együttes szolgáltat. Tombolára felajánlásokat várunk. Jelentkezni
lehet a lelkészi hivatalban személyesen, vagy telefonon. A jelentkezéseket március 4-án,
holnap délig tudjuk fogadni.

Gyülekezeti  Énekakadémia  I.  félév  címmel  új  sorozat  indul  gyülekezetünkben
márciustól csütörtökönként 17 órakor a gyülekezeti teremben.  A sorozat alkalmaira
szeretettel  hívjuk és várjuk azokat,  akik szeretnének többet tudni énekeinkről,
azok  keletkezéséről,  teológiai  értelemben  vett  tartalmáról,  verstani  és  zenei
összetevőiről,  akik  szeretnék  megtanulni,  hogyan  lehet  zengőbben,  tisztábban,
szebben  énekelni,  akik  örömmel  járulnának  hozzá  ahhoz,  hogy  az
istentiszteleteinken  az  ének  lelkesebben,  a  magyar  református  egyházzenei
örökséghez  és  Isten  nagy  nevéhez  méltóbban  szólaljon  meg.  A  sorozatot
himnológiai oldalról Karasszon Dezső kántor, teológiai oldalról lelkipásztoraink:
Szakács György és Zsoldos Tibor, énektechnikai oldalról Kovács Lilian énekvezető
fogja irányítani. Az alkalmakat tanfolyam-szerűen, vagyis szigorú formai feltételek
között képzeljük el, név szerinti jelentkezéssel,  minden alkalmon jelenléti ívvel,
majd  végül  a  félév  lezárásaként  emléklapok  kiosztásával.  Ez  közelebbről  azt
jelenti,  hogy az alkalmak ugyan nyitottak lesznek, bárki, bármikor megjelenhet,
részt vehet rajtuk, viszont akik teljes körű tájékozódásra szánják el magukat, és
májusban az emléklapot is meg szeretnék kapni, azoktól név szerinti jelentkezést,
és  lehetőleg  folyamatos  jelenlétet  fogunk  kérni.  Jelentkezni  Karasszon  Dezső
kántor úrnál és a lelkészi hivatalban lehet. A jelentkezés határideje: 2019. márc. 7,
este 6 óra (az első foglalkozás vége).

A  Kistemplom  idén  fő  támogatójává  vált  a  Debreceni  Bach  Mindenkinek
Fesztiválnak, amely 2019. március 17-22 között kerül megrendezésre. A fesztivál
nyitóprogramja  március  17-én  a  vasárnap  délelőtti  istentisztelet  a
Kistemplomban. 17 órától böjti Parókiakoncertet rendezünk a Széchenyi u. 4. sz.
alatt,  amelyen  böjti  vacsora  és  Karasszon  Dénes  csellóművész  műsora  lesz.
Belépőjegy 12.000 Ft

Gyász-  és  veszteség  feldolgozását  támogató  8  hetes  csoportba  lehet
jelentkezni,  amelyet  Dr.  Fazakasné  Bartha  Zsuzsanna  lelkipásztor,
gyászfeldolgozás  módszer  specialista.  vezet.  A  gyász-  és  veszteség  feldolgozás
módszeréről,  a  csoportról  tájékoztatást  kaphatunk  március  17-én  vasárnap  a
délelőtti istentisztelet után a gyülekezeti teremben, az induló csoport vezetőjétől.

Április 5-7 között, a korábban hirdetett időpont előtt 1 héttel lesz a Nagyhét
kapujában  c.  lelkigyakorlat  a  balatonszárszói  SDG  Hotel  és

3.
Áldjon meg minket az Atya Úr Isten, 
Megigazítson a Fiú Úr Isten, 
És megszenteljen a Szentlélek 
Isten Mindenkoron! Ámen.



Konferenciaközpontban. A lelkigyakorlat vezetője Szakács György. A jelentkezők
számára az utazást megszervezzük, részvételi díj még egyeztetés alatt áll.

Két gyülekezeti  kirándulásra jelentkezhetünk 2019-ben.  Június 15-16 (szombat-
vasárnap)  között  Palócföld,  Nógrád  és  Felvidék  uticéllal  Bundik  Gyuláné  és  Kovács
Csaba hív minket.  A jelentkezés  feltétele  8.000 Ft-os előleg befizetése.  Augusztus  1-3
(csütörtök-szombat)  között  Kárpátaljára  Papp  Pajosné  hív  minket.  A  jelentkezés
feltétele 20.000 Ft előleg befizetése. Részletes információk és jelentkezés a lelkészi hivatalban.


