
ISTENTISZTELET a KISTEMPLOMBAN
2019. április 28-án 

Húsvét 2. vasárnapján
10 órakor

ISTENTISZTELETI REND:

Bevonulás, alatta harangszó

Orgonazene                                                     Dr. Karasszon Dezső orgonaművész

Köszöntés A GYÜLEKEZET ÁLL                              Dr. Fazakas Sándor lelkész

Fennálló ének (dallam: Örvendj egész föld az Istennek)    

7.

Ne rejtsétek a pogányoktól, Hogy e nagy Úr Isten országol
E földet megerősíti, Megrendülni nem engedi Népét ítéli igazságból
8.

Eljő az Isten törvényt tenni És mind e földet megítélni! 
És igazsággal e földet, Tisztasággal a népeket Ítéli: a jókat megmenti.
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Főének A GYÜLEKEZET ÜL 

 

Lekció: János 21,1-14

Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL                              

A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre        Hadházi Judit lelkész
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Igehirdetés előtti ének 

15. A      hamis     útról    Uram,    téríts el

      Törvénye - idnek     vezérelj   útá -   ra

      Min ember járhat szép csendességgel

     Juttass kegyesen szent i – gazsá-godra

        Í  -    téle  -    tedet    én el -   választom

        És   igaz - ságod szemem  előtt tartom

Textus: 1 Péter 2,1-12                      Igehirdetés                Dr. Fazakas Sándor  lelkész

Igehirdetés után orgonameditáció

Imádság, Mi Atyánk, Áldás, Hirdetések

Záró ének 

      5. Jézus         én       megholt       é  -   letem
           Benned        bűntől       mentté       lettem

           Jé - zus      fel    -    tá  -   ma   -  dá  -  som
           Benned        i   -      ga  -     zu  -  lá  -  som

            Ó   adj   hát       se  - gítsé-   get,     Lelki

          e  -    le  - vensé  - get    Az   első      feltáma-

          dásra.    Az   új      élet  -  ben já  -    rásra

6.
Istenséged megmutatád Életedben, holtodban; 
Hatalmasan bizonyítád Sírból kiszállásodban. 
Ez isteni erővel Jövel, ó, Jézus, jövel! 
Adj új életet s meghalást, S majd második feltámadást
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16.
Bizonyságidra hajtom szívemet, És 
életemet a szerint rendelem.

 

Szégyenvallástól ments meg engemet! 
Mivel most kitárod bennem én szívem,

 

Parancsolatidra lesz nagy gondom, És víg 
örömmel azokat megfutom



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.

Május  5-én  vasárnap  17  órakor  a  budapesti  Gemma  Énekegyüttes  ad
hangversenyt  a  Kistemplomban  Harmadnapra  feltámadok  címmel.  A  résztvétel
díjtalan, adományokat a kórus javára elfogadunk

Szolgálati rendünk

Vasárnapi istentisztelet 10.00 
 Istentisztelet a Kistemplomban

 Gyermekistentisztelet a gyülekezeti teremben a galérián

 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
Szerda 16.00 Konfirmációi előkészítő– bibliakörös teremben
Szerda17.00 Felnőttként konfirmáltak köre– Széchenyi u. 4. sz alatti parókián
Szerda 18.30 Egyetemisták bibliaköre – Széchenyi u. 4. sz alatti parókián
Csütörtök 10.00 Intézményi nyugdíjas bibliakör-gyülekezeti teremben
Csütörtök 17.00 Gyülekezeti énekakadémia –gyülekezeti teremben


