
ISTENTISZTELET a KISTEMPLOMBAN
2019. április 22-én 

Húsvéthétfőn
10 órakor

ISTENTISZTELETI REND:
Bevonulás, közben harangszó
Orgonazene                                                                                         Farkas Alíz orgonaművész
Köszöntés A GYÜLEKEZET ÁLL                                                       Szakács György lelkész
Fennálló ének   

Főének A GYÜLEKEZET ÜL 

2.
Az ősi kígyót, bűnt, halált, 
Kínt, poklot, szenvedés jaját

 

Legyőzte Jézus, Mesterünk, 
Ki most feltámadott nekünk. Halléluja

66/1

3.
Az élet győz, a mord halál A prédát 
visszaadta már,

 

Nagy úrságának vége lett, Krisztus hozott új 
életet. Halléluja
4.
A nap s a föld s minden, mi él, Ma bút 
örömmel felcserél,

 

Mert a világnak zsarnoka Nem kelhet többé 
fel soha. Halléluja
5.
Mi is éljünk vigadva hát, Daloljunk szép 
halléluját,

 

Hadd zengje Krisztust énekünk, Ki sírból 
feltámadt nekünk! Halléluja
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Lekció: Ézsaiás 25,6-9                                                                            Tompa Ferenc Presbiter
Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL                             
Igehirdetés előtti ének 

        7. Emeld           fel      hát       lelke   -       det
           Bízd rá            arra              szíve  -      det

          Hagyj el      minden          földi         vágyat
          Kiből           idves   -        séged          árad

           Jézus   -       nál tartsd         kincse  -     det

            Légyen         Jézu  -          sé         szíved
Textus: Lukács 24,1-12                      Igehirdetés                       Szakács György lelkész
Imádság, Mi Atyánk
Úrvacsora előtti ének

            Jézus         meghalt       bűne         inkért
            Mi meg -      iga   -         zulá   -    sunkért

           harmad  -  nap          feltá    -       madott
           minden    - ről          számot         adott

          Mennye  -  i       szent Atyjának        És   Ő

          Igaz  -       ságának         A váltságot   megfi-

          zette       A     bűnö  -   söknek helyet  -    te
Ágenda                                                                                                         Zsoldos Tibor lelkész
Ágenda imádsága
Ágenda éneke 
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Szereztetési Ige, úrvacsorai imádság, bűnvalló ima:
Könyörülj  rajtam  én  Istenem,  a  Te  kegyelmességed  szerint  és  töröld  el  az  én
bűneimet! Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem!
Ének Istennek Báránya 183
Az Úrvacsorában szolgál                                                Paczári-Pongor Melinda legátus
Úrvacsorai énekek 351, 352

Hirdetések, Áldás

352



Záró ének 

Hirdetések
Dr. Kovács László Gondnok testvérünk temetése április 29-én 10.30 órakor lesz

a Kistemplomban, a szolgálatot Vad Zsigmond esperes úr fogja végezni. A temetésre
koszorúmegváltást  hirdettünk,  melyet  a  Kistemplom  felújítására ajánlunk  fel,  így
mindenkit kérünk, hogy egy szál virágot hozzon a temetésre.

Húsvét  ünnepén  legátus  szolgál  gyülekezetünkben,  aki  a  Hittudományi
Egyetemről érkezett, Paczári-Pongor Melinda testvérünk.

Kérjük azok jelentkezését, akik az ünnepi időszakban házi Úrvacsorát kérnek,
vagy  ha  ismernek  olyan  idős,  beteg  embert,  aki  szívesen  fogadja  a  húsvéti
Úrvacsorát, kérjük, jelezzék a lelkészeknél.

Jövőhéten  a  hétközi  alkalmainkból  a  keddi  bibliaiskola,  a  szerdai  18.30-as
bibliakör és a csütörtök 10 órás bibliakör lesz megtartva. 

Április  24-én  szerdán  10  órakor  filmklub  lesz  a  gyülekezeti  teremben,  az
Ábrahám c. filmet nézzük meg.

185


