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ISTENTISZTELETI REND:

Bevonulás

Orgonazene                                                      Dr. Karasszon Dezső orgonaművész

Köszöntés A GYÜLEKEZET ÁLL                                       Zsoldos Tibor lelkész

Fennálló ének 

          Kegyelmes      Isten,      kinek       kezében

         É  - lete   - met    adtam      Viseld gondomat

        Vezérld u - tamat mert csak rád maradtam.
2.

Add meg énnékem én reménységem Szerint való jódat! 
Áldd meg fejemet, ki bízik benned, S viseljed gondomat
3.

A szép harmatot miként hullatod Tavasszal virágra, 
Sok jódat, Uram, úgy hullasd reám, Te régi szolgádra
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Főének Váradi Énekeskönyvből (1566) A GYÜLEKEZET ÜL 

          Felséges     Isten,  mennybéli Teremtőnk

a Krisztus által          jó –a - karó  Urunk,

    lelki   és    testi     gonosztól védelmünk,      és oltalmazónk!

2. Kinek jókedve mireánk áradott,
a Fiú által megnyilatkoztatott,
kit most minékünk igazán hirdettet
ő Igéjéből.
 
3. Gerjeszd fel azért a te Szentlelkeddel,
a mi szívünket tápláljad Igéddel,
oltalmazhassuk dicsőséged ezzel
minden időben.

4. És vedd el rólunk a mi bűneinket,
és könnyebbítsed szörnyű ostorodat!
Ne tekintsd nékünk nagy bűnös voltunkat,
álnokságinkat. 

5. Mert mi fejenként mi kicsinységünkben
bűnben fogantunk anyánknak méhében,
azkik nyomorgunk ez keserves völgyben
Ádám testében.

6. Ha megtekinted a mi bűneinket,
és fizetsz nékünk álnokságink szerint,
ki viselheti ennek súlyosságát,
iszonyú voltát?

7. Igaz vagy azért, Ábrahámnak Ura,
keresztyéneknek kegyelmes oltalma:
ne büntess minket a te haragodban,
igazságodban.

8. Hála tenéked, kegyes Atya Isten,
dicséret néked, áldott Fiú Isten,
tisztesség néked Szentlélek Úr Isten,
most és örökkön.



Lekció: Apostolok Cselekedetei 7,20-34                             Orosz Béláné lelkész

Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL           

A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre          Orosz Béláné lelkész

Igehirdetés előtti ének  Dallam: 380 Semmit ne bánkódjál

 2.Hajtsd le füle  - idet, értsd meg ké  -résünket

      Mi   édes    Istenünk  ne nézd bűne  - inket

       Tiszta szívből kérünk, mi könyörgésünket

 Vedd hozzád      Úristen       ese  - dezésünket

Textus: Ap. cselekedetei 7, 30.35-36      Igehirdetés     Zsoldos Tibor lelkész

Igehirdetés után orgonazene

Imádság, Mi Atyánk, Áldás

Hirdetések                                                                               

Záró ének 

Kivonulás utáni orgonazene                                
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3.
Gerjeszd fel igédnek szerelmét 
lelkünkben,

 

Szentlélek Istennek szentségét 
szívünkben;

 

Adj igaz értelmet bőséggel 
elménkben,

 

Téged szolgálhassunk e földön 
éltünkben



Hirdetések 
A jövő vasárnapi istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk.
Augusztus  1-jétől  Dr.  Fekete  Károly  Püspök  úr  egyházközségünk

szolgálatába  rendelte  tiszteletes  Rezes  Melinda  segédlelkészt.  Imádkozzunk
közöttünk végzett szolgálatáért.

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


