
ISTENTISZTELET a KISTEMPLOMBAN
2019. június 10-én 

Pünkösdhétfő
10 órakor

ISTENTISZTELETI REND:
Orgonazene                                                                  Sárosi Dániel orgonaművész
Köszöntés A GYÜLEKEZET ÁLL                                        Zsoldos Tibor lelkész
Fennálló ének 374

             A     Pünkösdnek       jeles     napján

               Szentlélek         Isten        küldeték

              E  -     rősí   -      teni          szívüket

                Az        a   -   pos   -     toloknak
Keresztelés
Főének A GYÜLEKEZET ÜL 

2.
Te, szentségnek új világa, Igédnek vezérlj útjára, 
Taníts téged megismernünk, Istent atyánknak neveznünk. 
Őrizz hamis tudománytól, Hogy mi ne tanuljunk mástól, 
És ne légyen több más senki, Hanem Krisztus, kiben kell bízni! 
Alleluja! Alleluja
3.
Ó, mi édes Vigasztalónk, Légy kegyes megoltalmazónk, 
Hogy maradjunk útaidban, ne csüggedjünk háborúnkban. 
Erőddel elménket készítsd, Gyenge hitünket erősítsd, 
Hogy halál és élet által Hozzád siessünk hamarsággal! 
Alleluja! Alleluja
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2.

Melyet Krisztus ígért vala Akkor a 
tanítványoknak,

 

Mikor méne mennyországba Mindenek
láttára
3.

Tüzes nyelveknek szólása, Úgy mint 
szeleknek zúgása

 

Leszálla az ő fejükre Nagy 
hirtelenséggel



Lekció: Apostolok Cselekedetei 2,1-13
Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL                           
Igehirdetés előtti ének 372,1

Textus: Apostolok cselekedetei 2                   Igehirdetés                     Zsoldos Tibor lelkész
Imádság, Mi Atyánk
Úrvacsora előtti ének 372,5 dallam: Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének
5.
Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, 
Világosítsd meg elménknek nagy setétségét, 
Rontsd el a gyűlölségnek kegyetlenségét, 
Engedd a te szent hitednek Mindenütt egyességét
Ágenda                                                                                                     Szakács György lelkész
Ágenda imádsága
Ágenda éneke dallam: 228. Jehova csak néked éneklek

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 Úrasztalánál szolgál:               Fehér Dezső lelkész



Úrvacsorai ének: 375. dallam 135 Áldjátok az Úr nevét

    Jézus  az   í -  géretet   Ím be  - telje-

      sítetted       Báto-    rító      Lelkedet

     Mihozzánk elküldötted,  Aki      által

     híve  -   id    elnyerik    érde  - meid.
2.
Ama megfeszíttetett Test az égbe vitetett, 
És helyette küldetett E reánk kitöltetett 
Lélek: örökkévaló Gyámol és vigasztaló
3.
Isten, aki tűzben jött Mózest elbocsátani, 
S szélben ment Illés előtt Őtet bátorítani, 
Most kettős erőben: szent 

Tűzben s szélben megjelent
Úrvacsorai ének: 376 

         Ó        áldott           Szentlélek
         Leszállván            a       földre

       ki     az   ég di   -  csősé  -  gével
        zúgó     szél és     tűz je   - lével

        A       tanítványok  gyűlé  -  sébe

   Úgy munkálkodtál, hogy lelkükbe

       Csuda e  - rőkkel  tölte  - nek be.

Úrvacsorai ének 377 dallam: 65 A Sionnak hegyén Úristen
1.

Szentlélek, végy körül bennünket, Szenteld meg szívünket, 
Készíts neved imádására, Magasztalására, 
Hogy téged szívből imádhassunk, Hálákat adhassunk: 
Hiszszük, a mi szánknak szózatja Egeid meghatja
2.

Szentlélek, mi imádunk téged, Valljuk istenséged. 
Hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed míve. 
Te vagy a hitnek mind szerzője, Mind elvégezője, 
Te gyújtasz szívünkben világot, Forró buzgóságot
3.

2.
Hatalmas erőddel őket egy 
szempillantásba�

 

Megvilágosítád s hoztad olyan változásba, 
Hogy aznap, melyen előálltak És a népeknek 
prédikáltak:

 

Anyaszentegyházat fundáltak
3.
Jövel mihozzánk is, részeltess ajándékidban, 
Lakozzál mibennünk, mint élő templomaidban! 
Adj hitet, adj jó reménységet, Adj szentid között 
egyességet,

 

Békességet és idvességet
4.
Oszlasd el homályos elménknek tudatlanságát, 
Enyhítsd meg elepedt szívünknek szomorúságát; 
Éreztessed még itt létünkben Az örömöt a mi 
lelkünkben,

 

Melyet adsz örök életünkben

4.
Bátorítja szívüket a Jézus híveinek; 
Tudományt és nyelveket Oszt kiküldötteinek. 
Tudatlanból tanítót Tesz, s betegből gyógyítót
5.
Egy halász, ha prédikál, fog sok ezer lelkeket, 
S míg dühösen űzi Pál Az eloszlott híveket, 

Útban éri leverő Mennyei tüzes
erő

6.
Terjed e tűz az egész Föld színére hirtelen, 
Fú e szél s hatalmat vész, Ahol akar, szüntelen, 

Lelkesíti sorsosit, Szentel és
világosít

7.
Add nékünk is, Istenünk, A te áldott Lelkedet, 
Szent tűz adja érzenünk Éltető kegyelmedet; 
Adj hitet, szeretetet: Lelki boldog életet



Szakaszd el hát most is szívünket, Minden érzésünket 
A sok hiábavalóságtól, E csalárd világtól, Hogy az 
Igének hallgatói, Légyünk megtartói; 
Mely szívünkben gyökeret verjen, Gyümölcsöt teremjen
Imádság, Áldás, Hirdetések
Záró ének 

2.
Örvendjetek őneki Igaz isteni buzgóságban, 
Mert köztetek lakozik Az Anyaszentegyházban
3.

És ő megelégíti Lelketeket lelki kenyérrel; 
Biztat ő igéjével Édes ígéretivel
4.

Szent, Uram, a te neved, Szent vagy te a magas mennyekben, 
Szent vagy és rettenetes Minden nemzetségekben

Istentisztelet  után  emlékharang  szól  Kalucza  Józsefné  Tóth  Mária  halálának  egy  éves
éfvordulója alkalmából. Szeretettel emlékezik férje és gyermekei és családtagjaik.

A mai úrvacsorai jegyeket Markó János gondnok testvérünk és családja ajánlotta fel.
A mai  istentisztelet  után gyülekezeti  napot  tartunk a  Széchenyi  u.  4.  udvarán,  amelyre

mindenkit nagy szeretettel várunk.
Június 14-én pénteken 15 órakor a Kistemplomi Nőszövetség 25 éves évfordulója 

alkalmából megemlékezést tartunk a gyülekezeti teremben. Dr. Kustár Zoltán, a DRHE rektora 
fog áhitatot, Papp Csabáné pedig fényképes visszaemlékezést fog tartani. 

Június 15-én szombaton bibliodráma nap lesz a gyülekezeti teremben, amelyet G. Tóth 
Anita és Szakács györgy vezet. Érdeklődni lehet a lelkészi hivatalban.

Június  16-án  Szentháromság  vasárnap  megáldjuk  házasságkötésük  kerek  évfordulóját
ünneplőket.

Június 16-án 17 órától Reformáció korabeli énekes istentisztelet lesz a Kistemplomban.
Június 23-án vasárnap lesz Egyházközségünk gondnok választó egyházközségi közgyűlése a

10 órai istentisztelethez kapcsolódóan.
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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


