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Istentiszteleti rend:
Bevonulás, köszöntés
Fennálló ének:

Főének A GYÜLEKEZET ÜL 

2.
Tekintsed meg esedezésem, És halld meg 
kiáltásomat,

 

Midőn hívlak, királyomat! Meghallgatod 
én könyörgésem

 

Bizonnyal hiszem  

3.
Jó reggel meghallgatsz engemet, Uram, még
virradta előtt
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4.
Mert egyedül te vagy oly Isten, Kinek a 
gonoszság nem kell

 

És aki gonosz bűnben él, Nem mehet 
hozzád semmiképpen

 

Míg él vétekben
5.
A kábák és az esztelenek Nem állhatnak 
színed előtt Gyűlölsz minden gonosztevőt.
És tőled távol üzettetnek Az ilyetének
6.
Akik csak hazugságot szólnak A 
gyilkosokat, orvokat Szörnyen elveszted 
azokat. Kik embert hamisan megcsalnak,
Megútáltatnak.
7.
Én pedig nagy jó reménységgel Bémegyek 
szent templomodba

És imádlak szent házadba; Nagy 
jóvoltodért félelemmel

félelemmel

4.
Imád téged a napnak fényessége, 
Az éjszakának titkos setétsége; 
Imád a holdnak ő teljessége: 
A csillagoknak szép ékessége
6.
Imádlak én is téged, Teremtőmet, 
Gondviselőmet és Idvezítőmet, 
Megszentelőmet s erősítőmet: 
Én Istenemet, egy Segítőmet

5
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Idején a nap hogy feljött; Elődbe 
számlálom ügyemet,

 

Várván kegyelmet
Lekció: Márk 10,48-52                                                                                         Bogáti Kálmánné
Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL                             
Igehirdetés előtt ének 

A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre                               Orosz Béláné lelkész
Textus: Márk 10,51-52                     Igehirdetés                 Bogáti Attila lónyai lelkész
Imádság, Mi Atyánk  
Úrvacsora előtti ének

Ágenda                                                                                                         Zsoldos Tibor lelkész
Ágenda éneke dallam: Jehova csak néked éneklek

2.
Szenteld meg mi szívünket, 
Világosítsd elménket,

 

Hogy érthessük Igédet, Mi édes 
Mesterünket
3.
Adj isteni félelmet És bizonyos 
értelmet;

 

Igéddel taníts minket, Gerjeszd fel mi 
szívünket
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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
Úrvacsorai énekek
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Imádság, Áldás, Hirdetések                                         Markó János megbízott gondnok
Záró ének 
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2. Kit világos fényül Pogányoknak 
küldél,

 

Kinek fényességével Nyilván 
kijelenék

 

A szent Izráelnek Nagy dicsősége 
széjjel
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Hirdetések
Múlt  héten vasárnak egyházközségünk közgyűlése  gondnoki  tisztségbe  választotta

Kiss Árpádnét. Szolgálata nyolc múlva kezdődik meg törvényeink szerint.
Jövő héten  lesz  a  nyári  szünet  előtti  záró  alkalma a  hétfői,  a  keddi  és  a  szerdai

bibliaköröknek.
Kérjük a testvéreket,  akik augusztus  1 és  3  között  a  kárpátaljai  kirándulásra az

előleget befizették, hogy június 30-ig szíveskedjenek a hiányzó 15 ezer forintos összeget
befizetni hiányzó adataikat beírni. Utazás előtt megbeszélést tartunk július 7én a vasárnapi
istentisztelet után. 


