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ISTENTISZTELETI REND:

Bevonulás, közben harangszó

Orgonazene                                                     Dr. Karasszon Dezső orgonaművész

Köszöntés A GYÜLEKEZET ÁLL                                     Szakács György lelkész

Fennálló ének dallam: 210. Ó áldandó Szentháromság

           Benned       bíztam           Uram       Isten
           A        te     szent  i  -          gazsá   -   godért

               Soha            ne  gya   -      láz  - tassam
               kérlek            szaba    -     dít  -  tassam

                Éjjel    -       nappal         könyör  - gök,

          Halld meg        én      ké    -     ré  -   semet!

2.
Nincs én nékem segítségem: Uram, te légy oltalmam; 
Bátorságom vagy én nékem és örök bizodalmam: 
Hajtsd hozzám te füledet, siess, tarts meg engemet
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Főének A GYÜLEKEZET ÜL 

  62.Az én szeme -im megfogyatkoztak

   Úgy nézik, várják te se -  gedelmedet

     Óhajtják   i  -  gazságát szavadnak

Ne késsél Uram, segíts meg engemet

  Szegény szolgáddal tégy kegyelmesen

    Taníts I -   gédre oktass törvényedben
63.

Szolgád vagyok, adj értelmet nekem, Hogy érthessem a te bizonyságidat, 
És jó értelmében gyönyörködjem! Ideje, Uram, hogy láttasd dolgodat, 
Mert helye nincs már az igazságnak, A te törvényid mind eltiportatnak
64.

Azért a te szent tanításidat Tiszta aranynál is inkább szeretem, 
Mindennél feljebb tartom azokat, Életemet én a szerint rendelem, 
Mert igaznak tartom mindenképpen, A hamis ösvényt gyűlölöm erősen. 
Rakva csudákkal az Isten igazsága
83.

Nagy békességük vagyon azoknak, Kik szeretik a te szent törvényedet, 
Semmi veszélyben el nem botolnak. Várom, Uram, a te üdvösségedet! 
Abban forgatom minden gondomat, Hogy cselekedjem parancsolatidat

Lekció: Jeremiás 38,4-6.8-10

Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL           

A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre          Hadházi Judit lelkész
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Igehirdetés előtti ének  dallam: 34. Mindenkoron áldom

    3.Ó,  Jézus é  -   lő    kút. Szívemnek nagy édessége

S elmémnek gyönyörűsége, Mely csupán hozzád fut

       Té  -  gedet keresni      Legfőbb öröm és vígasság

Nincsen több lelki   igazság,  mint téged       követni.
8.

Csak téged kívánlak Valahol járok, vagy kelek, 
És végre, hogyha rád lelek, Magamnak foglallak. 
Jőjj azért s hűvösits Jelenléted illatjával, 
Szentlélek áldozatjával Lelkemben megfrissits

Textus: Lukács 12,49-53                  Igehirdetés              Szakács György lelkész
Igehirdetés után orgonazene
Imádság, Mi Atyánk, Áldás
Hirdetések                                                                                                                                   

Záró ének 
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Hirdetések 
Orgonánk  szentelése  és  az  avató  koncertek  Reformáció  ünnepe  körül,

október  végén  történik  majd  meg.  Köszönjük  testvéreink  adományait,  a
sípörökbefogadásokat,  minden  nagylelkű  felajánlást.  A  szentelés  pontos
időpontjáról időben értesítést fogunk adni.

Egyházközségünk  honlapján,  a  főoldal  alján  fel  lehet  iratkozni
egyházközségünk rendszeres hírlevelére. Aki itt megadja nevét és email címét,
rendszeres értesítéseket fog kapni koncertjeinkről és más rendezvényeinkről.


