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Főének A GYÜLEKEZET ÜL 

2.

Áldozatidat megtekintse, 
Mikkel őt tiszteled, Égő áldozatodat tüze 
Égesse meg neked. Amit a te szíved kívánhat, 
Adja meg ő tenéked, Hogy mindennemű szándékodat 
Te jó véghez vihessed

Lekció: Énekek Éneke 2,1-17                                                               Dr. Varga Edit presbiter

Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL                             

Igehirdetés előtt orgonajáték

A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre                                Orosz Béláné lelkész

Textus: Énekek Éneke 3,1-5                      Igehirdetés                 Zsoldos Tibor lelkész

3.
Adjad, Uram, hogy te nevedben 
A  mi  zászlóinkat  Felemeljük  nagy
örömünkben

 

És adjunk hálákat, Mondván: Az Úr
Isten megőrzi

 

Fölkentjét kegyelmével, A mennyből
őtet erősítí

 

Jobb keze erejével
4.
Némelyek az ő szekerükben, 
És bíznak lovukban;  De mi a nagy
Isten nevében

 

Bízunk  mint  Urunkban.  Azért  ők
keményen megesnek,

 

Mi pediglen megállunk; Ők mind a
földhöz verettetnek,

 

De mi épen maradunk
5.
Tartsd meg Uram és engedd nékünk,
Hogy e király híven, Mikoron hozzá 
esedezünk, Segítségül legyen.
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Igehirdetés utáni ének Huszár Gál éneke

      Csak tebenned,      Uram   Isten,       vagyon bizodalmunk, 

       mert sem égen,    sem ez  földön   nincs több reménységünk, 

            azért hallgass  meg minket, mert tenéked könyörgünk, 

              és tekints le     magas mennyből, könyörülj mirajtunk! 

Légy vezérünk, kegyes Isten, légy erős hadnagyunk! 
Légy kővárunk, légy paizsunk, légy minden oltalmunk!
Ne mondják azt a pogányok, hogy nincsen Istenünk, 
ne káromlják, bosszúságra, szent nevedet nékünk! 

Oltalmazz meg mostan minket minden ellenségtől, 
támadj mellénk, mert ígérted magad segítségül! 
Szabadíts meg immáron az nagy hitetlenségtől, 
dicsérhessünk mindenkoron téged igaz hitből.

Vedd el rólunk, kegyes Isten, e nagy sok ínséget, 
mert látod, hogy mind fáraók mostan a fő népek. 
Lágyítsd hozzánk, mint a viaszt, ő kemény szíveket,
hogy lehessünk mi ővélek lélekben egyesek.

Ezt engedjed, Atya Isten, a te szent Fiadért, 
a megváltó mi Urunkért, a Jézus Krisztusért,
kit bocsátál e világra, halálra bűnünkért, 
és megáldál mindörökké minket ő kedvéért.

Imádság, Mi Atyánk, Áldás, Hirdetések



Záró ének 

         6 E            föl  -    dön           la   -      ko   -     zó
            A              szárnyon           rep  -     de   -     ső

          minden            állat           boldog   -         sága
          mada   -         raknak         vidám   -         sága

          A          halak   s    férgek           soka    -     sága

        Egy -   szóval       az      é -      lők   or  -     szága

          Mondja mely      nagy az        Úr     jó   -    sága.
7.
Bölcs Isten remeki! Kik az ő képei vagytok 
És őtőle lehelt emberi lélekkel bírtok: 
Az örökkévalót lássátok 
Munkáiban és imádjátok; 
Egy szívvel és szájjal mondjátok
8.

Dicséret, dicsőség, tisztesség és
hálaadás,

 

A szentek Urának légyen örök magasztalás! 
Kiben soha nincs megváltozás, 
Vagy ígérettől elhanyatlás: 
Tőle fejünkre szálljon áldás

Hirdetések
Ma  17  órakor  a  budapesti  Gemma  Énekegyüttes  ad  hangversenyt  a

Kistemplomban  Harmadnapra  feltámadok  címmel.  A  résztvétel  díjtalan,
adományokat a kórus javára elfogadunk

Jövő héten vasárnap istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk.
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.

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. 
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