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2.
Öregbül nagy dicsőséged,
Mert megtészed,
Amit megmondasz. Ha
könyörgök ínségemben,
Engem menten
Megszabadítasz.
Téged minden földön
lakók, Nagy királyok,
Uram, dicsérnek, Mert
szent igéd tiszta voltát,
Igazságát Eszükbe vették
Főének A GYÜLEKEZET ÜL 40. zsoltár

2. Ada én számba új énekeket Istenünk
dicséretire,
Hogy akik hallgatnak erre, Higgyék és
féljék ő Istenüket.
Boldog, aki az Úrban Bízik, szemét
elhajtván
A kevély népektül, Kiknek minden dolgok
Hazugságra hajlók: Tőlük távol kerül
3.
Csudatételidnek sok ő száma, És nagy
bölcs gondolatidnak,
Hozzánk való jóvoltodnak Sokságát senki
meg nem mondhatja.
Ha elkezdem számlálni, Nem tudom
kimondani,
Mert te nem kívántad A sok áldozatot,
De hogy fogadjak szót, Fülemet alkottad
8.
Már tebenned mind örvendezzenek, Akik
keresnek tégedet,
Kívánják idvességedet, Mondván: dicsőség
légyen Istennek!
Noha én szegény vagyok, És én szükségim
nagyok,
De rám gondot visel Az Úr, én megtartóm,
Jövel, szabadítóm, Úr Isten, ne késsél

Lekció: 2 Timóteus 4,6-8. 16-18
Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL
A GYÜLEKEZET LEÜL
A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre

Szalóki Emese
Orosz Béláné lelkész

Igehirdetés előtti ének
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5.
Szólj, szólj, én Istenem! - szól
hangodból a jóság,
A lelkem megfeszül s a
hallásban segít,
És szódban meglelem az
örökkévalóság
Jó édességeit, jó édességeit

Textus: Lukács 18,9-14
Igehirdetés
Imádság, Mi Atyánk A GYÜLEKEZET ÁLL
Úrvacsora előtti ének

Szakács György lelkész

208

2.
Uram bűne - ink sok -sága Undok- De tudjuk, hogy ki megvallja És megbánja
Bűneit s hozzád megtér, Azt nem hajtod el
előled,
sága Érdem- li hara - godat
Sőt tetőled Bűnbocsánatot az nyér
3.
Méltók vagyunk hogy el-lenünk, Szent Is- Azért hát mi is járulunk És borulunk
Elődbe fájdalmasan,
Bűnös lelkünknek kegyelmet, engedelmet
tenünk fele - meld os - toro - dat.
Kérvén alázatosan
Ágenda
Kuruczné Rezes Melinda segédlelkész
Úrvacsorában szolgál
Zsoldos Tibor lelkész
Ágenda éneke dallam: Jehova csak néked éneklek

Szereztetési Ige, úrvacsorai imádság, bűnvalló ima: Könyörülj rajtam…
Ének Istennek Báránya 183

Úrvacsorai énekek – Ref. Próbaénekeskönyv 32.

2/ Alázatos szívvel, Uram, téged kérlek,
Ellenem felemelt kezeidet tartsd meg,
Szent Isten, könnyíts meg,
Irgalmasságod is énhozzám mutasd meg!
4/ Anyámnak méhében bűnben
fogantattam,
Melyből noha tőled kimosogattattam,
De gyarlón maradtam,
És annak utána visszatántorodtam.
5/ Soksága bűnömnek rettegtet engemet,
Csak irgalmasságod bíztatja szívemet,
Siratván bűnömet
Szívemből óhajtom kegyelmességedet.

10/ Légyen ez énekem az én bűneimért,
Nagyobbal is néked mert tartozom ezért,
Nagy sok vétkeimért
Engem el nem vetél sok álnokságimért.

12/ Neked azért nyelvem híven énekeljen,
Elvett javaidért tégedet dicsérjen,
És holtig tiszteljen,
hogy annak utána örökké élhessen

Áldás, Hirdetések

Záró ének
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2. Kit világos fényül
Pogányoknak küldél,
Kinek fényességével Nyilván
kijelenék
A szent Izráelnek Nagy
dicsősége széjjel

Hirdetések
Gyülekezetünk tagja Tóth-Máthé Miklós életének 84. évében megtért Teremtőjéhez.
Temetése Tiszalúcon lesz november 8-án 14 órakor. Gyászistentisztelettel emlékezünk
majd meg róla itt a Kistemplomban, amelynek időpontjával értesítéssel leszünk.
A mai úrvacsorai jegyeket Leczó Tamás presbiter és családja ajánlotta fel.
Megjelent a Közösség c. egyházmegyei magazin legújabb száma.
Elindult a fiatalok konfirmációi csoportja, minden pénteken 17 órakor. Még lehet
jelentkezni a csoportba.
Felnőttek számára is indul konfirmációi csoportos felkészülés, amelyre még lehet
jelentkezni.
Október 31-én 10 órakor Reformáció ünnepi istentisztelet lesz a Kistemplomban. 17
órakor a Nagytemplomban a városi Reformáció ünnepi istentisztelet lesz.
November 3-án vasárnap 10 órakor gyászolók istentisztelete lesz a Kistemplomban.
November 24-én vasárnap délelőtt nem lesz istentisztelet a Kistemplomban, ugyanis a
gyülekezetünk a Nagytemplomi gyülekezettel együtt fog ünnepelni. 2019 mindkét
gyülekezet számára kiemelt év. 300 évvel ezelőtt kezdték építeni a Kistemplomot és 200 éve
annak, hogy a Nagytemplomban megtartották az első istentiszteletet. A közös kerek
évforduló alkalmat ad arra, hogy kifejezzük a Nagytemplom és a Kistemplom
évszázadokon át tartó egységét.
December 6-án 15 órakor könyvbemutató lesz gyülekezetünkben, A Kálvin Kiadó
bemutatja gyülekezeti tagunk, Dr. Kálmánchey Márta új könyvét, melynek címe: A belső
ember megújulása. Alcíme: Pszichológiai segítség a hétköznapi keresztyénséghez. Ajánljuk
az érdeklődők figyelmébe.

