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ISTENTISZTELETI REND:

Bevonulás

Orgonazene                                                      Dr. Karasszon Dezső orgonaművész

Köszöntés A GYÜLEKEZET ÁLL                                     Szakács György lelkész

Fennálló ének Dallam: 84. Ó seregeknek Istene

           Ó     könyör  -  gést meg   -  hall  - ga   - tó

            É   -    des  A  -      tya min   -   denha   - tó

           Ha     lelkem      hozzád      emel   -    kedik.

              És      a    buz  -   gó - ság    szárnya  - in
              A   --   jakim        ó  - haj  -  tása   -      in

          Elődbe érvén   reménykedik Érzem, hogy az

           ö  - rök é  - let  Már e  földön  az enyém lett.

4.
Ha templomban megjelenek, ahol összesereglenek
Felséges neved imádói. Velük együtt fohászkodva/
Úgy teszik, mintha vígadva, Ott volnék, hol a menny lakói 
A te királyi székednek, Előtte letelepednek.

KERESZTELÉS
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Főének A GYÜLEKEZET ÜL 

Lekció: I Mózes 18,1-10a                                                          Kerékgyártó Istvánné
Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL           
A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre          Orosz Béláné lelkész
Igehirdetés előtti ének  

236

6.
Mint a sebes nyilak az erős 
kezében Erősek a hívek Isten 
kegyelmében Nincsen stb
7.
Boldog aki lelkét hittel 
erősíti, Minden ellenségét 
bizonnyal meggyőzi 
Nincsen stb.

369

4.
Jővel, gerjeszd fel szívünkben
Szent szerelmednek tüzét
Rontsd el a gyűlölséget
Hogy mi egyesek lehessünk
Isteni szerelmedben
Jővel mi lelkünknek
Nagy vígassága!



Textus: Lukács 10,38-42                Igehirdetés                Szakács György lelkész

Igehirdetés után orgonazene
Imádság, Mi Atyánk, Áldás

Hirdetések                                                                               

Záró ének Dallam: 68 Hogyha felindul az Isten

    Tartsd  meg e    gyüle  -   kezet  - nek
      I  -      gazgas -sad ta  -   nító   -   it

     Me   -  lyet tör  -vényid   vezet  -  nek
     Hű  -     sé -ges    e   löl    -já –ró  - it

      Nagyja  -   it    kicsi  - nye    -    it
       Felsőbb    és    köz rende   -      it

     Ad  - jad, hogy szívvel    lélekkel
     Dí  -  csérhes -  sünk a szentekkel

   S csak     téged    tisztel   -  hessünk

     És         ha     eljő      amaz       óra

   Mely  - ben szállunk ko  -  porsó  - ba

       Mennybe hoz -zád me  -   hessünk

Kivonulás utáni orgonazene                                

Hirdetések 
Könyvterjesztésünkbe  új  kiadványok  érkeztek,  amelyeket  a  testvérek

figyelmébe ajánlunk.
Augusztus  1-jétől  Dr.  Fekete  Károly  Püspök  úr  egyházközségünk

szolgálatába rendelte tiszteletes Rezes Melinda segédlelkészt. Őt augusztus 4-én
vasárnap ismerhetjük meg, imádkozzunk közöttünk végzett szolgálatáért.

Templomunk oldalsó, hármas bejáratát le kellett zárnunk, így a főbejárat
felé eső következő, kettes bejáratát használjuk a javításig.
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