
ISTENTISZTELET a KISTEMPLOMBAN
2019. május 12-én 

Húsvét 4. vasárnapján
10 órakor

ISTENTISZTELETI REND:

Bevonulás, közben harangszó

Orgonazene                                                     Dr. Karasszon Dezső orgonaművész

Köszöntés A GYÜLEKEZET ÁLL                                     Szakács György lelkész

Fennálló ének   

23.
Megemlékezék rólunk, Látván nyomorúságunk
És az Ő kegyessége Megmarad mindörökre.

26.

Áldjátok az Úr Istent Minden népek naponként, 
Mert az ő kegyessége Megmarad mindörökre.
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Főének A GYÜLEKEZET ÜL 

Lekció:  Jelenések 7,9.14b-17

Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL                             
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A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre                                Orosz Béláné lelkész

Igehirdetés előtti ének

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

Textus: János 10,27-30                        Igehirdetés                      Szakács György lelkész
Igehirdetés után orgonajáték
Imádság, Mi Atyánk, Áldás, Hirdetések
Záró ének dallam: Nosza istenfélő szent hívek

       Te -néked  Uram     hálát   adok 
        És   teljes   szívemből  ví - gadok

       Hozzám    való     jó – vol-to - dért
       Rám  á - rasztott  jó -  kedvedért

     Mert ím meghallgattál
        Engem  kiragadtál     Nyavalyáim-

       ból  Szívbé -  li vi -   dulást, Adtál

         szabadulást    Sok bána  - timból.

494

379

2.

Ím, feltámasztád napom fényét
Mely homályba béborult volt,

 

Elmosád rólam lelkem szennyét, 
Melyben hevertem, mint egy holt.

 

Nyomorúság között, Mint egy 
lekötözött, Mikor hányattam:

 

Voltál segítséggel, Hogy én több 
inséggel Ne bántattassam.
3.

Atyai gondviselésedet 
Sok ezerszer megpróbáltam,

 

Reám kinyújtott kezeidet,
Jó Istenem, által láttam;

 

Tégedet dicsérlek Azért, míg itt élek 
E gyarló testben;

 

Szájamnak szózatja Eged általhatja: 
Hiszek Igédben
.



Hirdetések
A mai istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk.
Május  19-én  vasárnap  17  órakor  Reformáció  korabeli  énekes  istentisztelet  lesz  a

Kistemplomban.
Május 18-án lesz Debrecenben a Református Egység Fesztivál, amelyen az egységes,

kárpát-medencei  Magyar  Református  Egyház  létrejöttét  ünnepeljük.  A  fesztivál  fő
programja  a  15  órakor  kezdődő  úrvacsorás  istentisztelet  a  Kossuth  téren.  A
Kistemplomban 10.40-14.15-ig kórustalálkozó lesz.

Lenkey  István  lelkipásztor,  Dr.  Lenkeyné  Semsey  Klára  a  DRHE  nyugalmazott
professzorasszonyának  férje  elhunyt.  Lelkipásztori  szolgálatait  itt  a  Kistemplomban
kezdte. Temetése a Széchenyi kerti református templomban lesz május 17-én pénteken 14
órakor. 

Egyházközségünk presbitériuma a múlt hét csütörtöki gyűlésén megbízott gondnoki
tisztségbe választotta Markó János presbiter testvérünket. A következő presbiteri gyűlésen
indul meg a gondnokválasztás azzal, hogy a presbitérium megválasztja a gondnokválasztói
és  szavazatszámláló  bizottságot,  akiket  a  jövő  vasárnapi  istentiszteleten  bemutatunk  a
gyülekezetnek. Egyben esküt tesznek vállalt szolgálatuk kapcsán. Gondnoki tisztségre jelölt
az  a  presbiter  lehet,  aki  legalább  három  éves  presbiteri  szolgálattal  rendelkezik  és  a
jelöltséget vállalja. Imádkozzunk a lehetséges jelöltekért és a gondnokválasztásért. Amíg a
gondnokválasztás  nem  történik  meg  Markó  János  testvérünk  látja  el  megbízott
gondnokként a szükséges feladatokat, Isten áldását kérjük az ő szolgálára.

A kárpátaljai gyülekezeti kirándulásra még lehet jelentkezni, augusztus 1-3 között
lesz, 35 ezer Ft-os költséggel, a jelentkezésnél 20 ezer Ft-ot szükséges befizetni. 

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 15.00 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


