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ISTENTISZTELETI REND:
Orgonazene                                                      Dr. Karasszon Dezső orgonaművész
Köszöntés A GYÜLEKEZET ÁLL                                        Zsoldos Tibor lelkész
Fennálló ének 

           Úr  -    isten         mi    sok      szüksé  -   get
           Se  -    gede   -     lem  - ké  -   rés     végett

            é  -     rez   -    vén   kö  -   rü   -     löttünk
            E        szent      helyre       fel   -     jöttünk.

                Uram,         a        kö  -     nyörgő  -  nek

              Illesd       meg         szívét       és      száját

              A       Té  -   ged      tisz  -     telő    -    nek

         Áldd      és        szenteld     meg mun  - káját.
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Főének A GYÜLEKEZET ÜL 71

     Tebenned    bízom   én    Is  -tenem

      Kérlek   oltalmazz meg,  Gyalázat-

     tól ments meg  Hogy örök   szégyen-

       be  ne     essem    A   te nagy jóvol-

    todból Tarts meg minden gonosztól.
2.
Hajtsd hozzám füled, tarts meg engem, 
Nyújtsad segítséged, Amint megígérted, 
Hogy segítségül léssz énnékem; 
Légy azért én kősziklám És én erős kőváram
3.

Ments ki a hamisnak kezéből, 
És annak markábul, Aki él csalárdul; 
Oltalmazz meg a kegyetlentől! 
Benned bíztam, Uramba, 
Gyermekségemtől fogva

Lekció: Márk 10,46-52                                                                         Siteri Zsuzsanna
Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL                           
Igehirdetés előtti ének 

9.
Szégyenítsd meg, ki életemet 
Kergetik szertelen! Borítsd nagy 
szégyenben, 
Akik várják veszedelmemet, 
Mert én csak téged várlak, És 
dicsérettel áldlak.
10.
Szüntelen hirdeti én nyelvem
Szent igazságodat És nagy jóvoltodat
Jótétid mindennap beszélem
Sokságát nem titkolom, Noha számát 
nem tudom
16.
A te hűségedet, Úr Isten, 
Hirdetem, éneklem, Mindennek 
beszélem.

 

Dicsérlek lantnak zengésében, 
Ó, szentek dicsősége, Izráelnek 
szentsége
17.
Ajkaimmal vígan dicsérem 
A te hatalmadat És nagy irgalmadat. 
Lelkemet hozzád fölemelem: 
Megtartád életemet, Hogy dicsérjelek 
téged

2.
Jer, Világosság, ragyogj fel 
nekünk,

 

Hogy csak Krisztus légyen 
mesterünk,

 

El ne hagyjuk őt, mi hű 
Megváltónkat,

 

Aki népének örökséget ad. 
Könyörüljél
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Textus: Márk 10,47-48                  Igehirdetés                    Zsoldos Tibor lelkész
Igehirdetés után orgonamű
Imádság, Mi Atyánk, Áldás
A gondnok választás eredményének kihirdetése 

Kapocskáné Csiszár Ildikó
Hirdetések                                                                Markó János megbízott gondnok
Záró ének – TE DEUM
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Hirdetések 
Kapható a Közösség Magazin új száma, melynek témája a Barátság. Megvásárolható

a kijáratoknál.
Ma 17 órakor a Debreceni Egyetem Monteverdi Kórusa jótékonysági koncertet ad a

Kistemplom felújításáért. A belépés díjtalan, adományokat perselyben lehet elhelyezni.
Június 24-28 között lesz Berekfürdőn gyülekezetünk hittanos és ifjúsági tábora, 3.

osztályos  kortól  várjuk  a  gyermekek  jelentkezését,  egyben  a  gimnazista  korosztálynak
külön program lesz a táborban. Résztvételi díj 17.000 Ft.

A hittanostábor miatt a jövő heti bibliaórák elmaradnak. A bibliaórák nyári szünet
előtti utolsó alkalmai a július 1-jével kezdődő héten lesznek.

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. 


