
A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR
ISTENTISZTELETI RENDJE

November 28., advent I. vasárnapja:
10:00 és 17:00 órától úrvacsorás
istentiszteletek
17:00 órától úrvacsorás/zenés
istentisztelet a Fébé Otthonban

December 6., advent II. vasárnapja:
10:00 órától istentisztelet – az Ifjak
sźınjátszó csoportja
17:00 órától istentisztelet a Fébé
Otthonban
18:00 órától a bibliaórás csoportok közös
találkozója – Koinónia Ház

December 12., advent III.
vasárnapja
10:00 órakor adventi zenés istentisztelet
(lásd a programot – 8. old.)
Utána:
– óvodás gyermekek rajzkiálĺıtásának
megnyitója (imaterem)
Seǵıtő kezek: adventi vásár és
szeretetvendégség
17:00 órától istentisztelet a Fébé
Otthonban
18:00 órától az ifjak adventi vacsorája

December 17.
17:00 órától iskolás gyermekeink
karácsonyi ünnepélye – Iskola d́ıszterme
(Meseriilor utca 20. szám)

December 19., advent IV.
vasárnapja
10:00 órától istentisztelet
17:00 órától istentisztelet a Fébé
Otthonban
18:00 órától presbiterek találkozója

December 20.
18:00 órától óvodás gyermekeink
karácsonyi ünnepélye

December 20–23.
18:00 órától bűnbánati istentiszteletek

December 24., szenteste
17 órától vallásórás gyermekeink
karácsonyi köszöntője

December 25., karácsony I. napja
10:00 és 17:00 órától úrvacsorás
istentiszteletek
17:00 órakor úrvacsorás istentisztelet a
Fébé Otthonban
December 26., karácsony II. napja
10:00 órától istentisztelet
17:00 órától karácsonyi ünnepség a Fébé
Otthonban
December 27., karácsony III. napja
10:00 órától istentisztelet

December 31.
18:00 órától ó-esztendei istentisztelet
2011. január 1.
10:00 órától újesztendei istentisztelet
2011. január 16–23.
Egyetemes imahét (lásd a programot – 7.
oldal)

”
Akik nem vérből, sem
a testnek akaratából,

sem a férfiúnak
indulatjából, hanem

Istentől születtek.” (Jn
1,12–13)

A születés

Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá
legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek; akik nem vérből, sem
a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől
születtek. (Jn 1,12–13)

A keresztyén ember számára a születés a fontos. Nem igaźıtgatja
és foltozgatja magát cselekedetekkel, mint ahogy a Mózes tańıtvá-
nyai teszik, és mindenki, aki cselekedetek által akar megszentelődni.
Az ilyenek parancsolatok seǵıtségével préselnek ki magukból imitt-
amott egy-egy cselekedetet, de mégsem mennek semmire. Hanem
aki Istentől született, az új ember kell hogy legyen, aki a Krisz-
tus nevében hisz, vagyis sźıvvel ragaszkodik az Igéhez, mely sze-
rint Isten Krisztus által megbocsátotta bűneiket, és az ilyet Isten
kegyelmébe fogadja. Krisztus kétféle születésről beszél: a testi szü-
letésről – édesapától és édesanyától – és a lelki születésről, v́ıztől és
Lélektől. Akik testileg születnek, embereknek h́ıvatnak, van testük,
lelkük, értelmük és érzékeik, szemük, fülük és más tagjaik, amelyek
az emberhez tartoznak. Akik lelkileg születtek, keresztyéneknek h́ı-
vatnak, és Isten országába jutnak. Nikodémusnak külön prédikál az
újjászületésről, és azt mondja: aki keresztyén akar lenni, és az Isten
országába akar jutni, annak más születésre van szüksége, mint az
első, testi születés, az neki nem elég. Aki keresztyén akar lenni, an-
nak le kell vetkőznie a régi Ádámot, keresnie kell az újjászületést,
és újólag meg kell születnie.

Luther Márton

Luther Márton: Mélysége és magassága.
Koinónia Kiadó, 2010.
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Rendszeres alkalmak

istentisztelet
Minden vasárnap 10:00 órától

Istentisztelet a
”
Fébé”

idősgondozói otthonban
Minden vasárnap 17 órától

Presbiteri képzés
Minden hónap második csütörtökén 19
órától

Felnőtt bibliaóra:
Szerdánként 18 órától (az imateremben)

Családos bibliaórák:
Péntekenként 19 órától

Egyetemisták bibliaórája:
Szerdánként 19:30 órától
Str. Marginasa nr. 42.

Ifi
Péntekenként 19 órától
(templomunk alagsorában)

KisIfi
Szombatonként 19:00 órától

Vasárnapi iskola
Vasárnaponként 10 órától

Kátéóra
Szombatonként 13:00 órától (I. csoport),

Káté óra II.
Péntekenként 17:00 órától

Kóruspróba
(gyülekezeti énekkar)
Hétfőnként 19 órától

Irodai szolgálat

Hétfő:: 9–13
Kedd: 9–13
Szerda: 9–13
Csütörtök: 16–19
Péntek: 9–13

Lelkészi fogadóórák
Kozma András – szerda 10–12
Visky Péter – csütörtök 10–12

TÓKÖZHÍR

Alaṕıtotta: Bálint B. László
Visky Péter

E lapszám James D. Doepp
elkészüléséhez Deák Gyöngyi
hozzájárult: Sajó Enikő

Szakács Levente
és a cikkek szerzői

www.tokoz.ro

Tóközh́ır az örömh́ır szolgálatában

Boldog születésnapot ḱıvánunk!

Gyülekezetünk hírlevele a 10. születésnapját ünnepli! 2000 októberében jelent
meg az első szám. A 10 évfolyamban, a mostanival együtt összesen 52 szám jelent
meg, számonként átlag 350 példányszámban.

A Tóközhírt útra indító „Köszöntjük a gyülekezetet!” című írásban Kozma
Endre, gyülekezetünk első lelkipásztora, így határozta meg a hírlevél célját:
„…hírlevelünk a rendszeres tájékoztatás, a kapcsolat- és gyülekezetépítés mellett
személyesen szeretne megszólítani minden családot, ahogyan Isten szólít meg az
Ige által, ahogy Ő hív és várja feleletünk: „Ímhol vagyok!”

Tíz év távlatában nehéz lenne felmérni azt, hogy a
”

tóközHı́r” megjelenésé-
vel gyülekezetünk tagjait milyen hatékonysággal tudtuk informálni, illetve milyen
mértékben tudott az egyetlen “örömHı́r” megnyújtott szócsöve lenni, de az bi-
zonyosan állítható: ha nem lenne, egy színfolttal szegényebb lenne gyülekezeti
életünk.

E jubiláló számban szeretnénk megköszönni mindazok önkéntes szolgála-
tát, akik lelkesen hozzájárultak a Tóközhír számok megjelentetéséhez: Mihály
Emőke, Mihály Krisztina, Sajó Enikő olvasószerkesztők, James Doepp tör-
delő, Sebestyén Kinga a www.tokoz.ro honlap rendszergazdája, a cikkírók, a
terjesztők – Isten áldjon gazdagon életeteket!

Hogyan tovább?
Évekkel ezelőtt a Kolozsvári Lelkészek Kollégiumában felvetődött a tizenkét

kolozsvári református gyülekezet közösen megjelentetett újságának gondolata:
az, hogy gyülekezeti hírlevelek helyett egyháztagjainkat, Kolozsvár magyarságát
az örömhír szolgálatában álló, közösen szerkesztett lappal szólítsunk meg.

Hosszú vajúdás után megszületni látszik a TIZENKETTŐ névre hallgató
kolozsvári reformátusok lapja, melynek 0. száma jövő esztendő februárjában ké-
szül megjelenni. Már most szívből kívánjuk, hogy a kibocsátandó „Tizenkettő”
hitelesen hívja fel a figyelmünket arra az örökérvényű hírre, miszerint „az Isten
országa közöttünk van”!

A fenti terv megvalósulásával együtt a Tóközhírnek is megváltozik az eddigi
rendeltetése: a TIZENKETTŐ mellékleteként, más arculattal fog ránk köszönni,
és saját gyülekezetünk híreit, programjait fogja tartalmazni.

Hosszú életet kívánunk a „Tizenkettő” – Tóközhírnek!

Visky Péter lelkipásztor
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Hı́rek a külmisszióból

Részlet a Balázs Zsuzsa külmisszionárius
leveléből

Nailaval már évek óta ismerjük egymást. Megfigyeltem,
nagyon szereti olvasni a vallásos jellegű könyveket. Vala-
hányszor betértem az üzletébe, mindig volt a pultján egy
ilyen témájú könyv.

Tavaly télen megkérdeztem tőle, hogy érdekelné-e egy
leckesorozat a „Hét jelről”, amelyet Isten adott az embe-
riségnek. (Ez a hét jel a Korán szent könyvük szerint hét
prófétának adatott: Ádámnak, Noénak, Ábrahámnak, Mó-
zesnek, Dávidnak, Jónásnak és Jézusnak. Rajtuk keresztül
tulajdonképpen Isten üdvösségtervét követhetjük nyomon)

Természetesen! – volt a válasz. És el is értünk a lecke-
sorozattal a hatodik jelig, a Jonáséig.

Ekkor, valamilyen okból kifolyólag, a közös tanul-
mányozásunk megtorpant. Időközben Naila kapcsolatba
került a Jehova Tanúival, akik rájuk jellemző agresszivi-
tással ostromolták. Egy hónappal ezelőtt telefonon felhí-
vott, hogy feltétlenül beszélnünk kell, és a férjhezmene-

tel témakörében kért tőlem tanácsot. Elsőre azt mondtam
neki, hogy imádkozzon, és kérje ebben a kérdésében is Is-
ten vezetését. Amikor letettem a telefont, jöttem rá, Isten
Lelke nélkül nem ismerheti fel Isten vezetését. Eldöntöt-
tem, hogy még akkor este, amikor találkozunk, a Szent
Lélekről fogok vele beszélni.

Amikor belépett az ajtón, a szokásos udvariaskodástól
eltérve, egyenesen belevágott a témájába.

A muzulmán hitben minden, ami történik az ember
életében, az homlokára van pecsételve, és bármi történik
vele, legyen az jó vagy rossz, azt kikerülni nem lehet!

Naila is természetesen ebben a hitben élt. De mennyire
távol van ez az igazságtól! Amikor elmondtam neki, hogy
mit mond erről a kérdésről a Biblia, fellélegzett („az igaz-
ság szabaddá tesz!”), és még akkor este eltökélte szívében,
hogy Krisztus-követő kíván lenni.

Az érdekes az, hogy a Jehova Tanúi, akik addig na-
ponta többször küldték neki sms-eket, és minden héten
hívták az összejövetelükre, nem zaklatták többet.

Kolozsvári Ifisek Sźınjátszó Találkozója

Tízedik alkalommal szervezték meg Kolozsváron a Ko-
lozsvári Ifisek Színjátszó Találkozóját. Ebben az évben a
Kakasos és a Pata utcai ifi szervezte a találkozót, amelynek
a Kolozsmonostori Református Tompom adott otthont. A
KISZTre november 20-án, szombaton került sor, amelyen
megújult erővel mi is részt vettünk.

Igazán örvendetes volt, hogy mind a 12 kolozsvári re-
formátus gyülekezet ifjúsági csoportja képviselte magát.

A találkozót áhítattal kezdtük, ezután máris kezdődtek
az előadások. Sorshúzás alapján döntötték el, hogy ki
mikor fog sorra kerülni. Amíg sorunkra vártunk, több
előadást is végig nézhettünk.

Nem szeretném minősíteni a többi előadást, mert nem
az én feladatom, csupán a miénkről szeretnék néhány szót
írni.

A mi előadásunk a református egyház jelenlegi hely-
zetét mutatta be. Egy olyan helyzetet, amelyben mind az
egyház elöljárói, mind a gyülekezet tagjai mindent csak
megszokásból, rutinból, felszínből vagy akár magamuto-
gatásból tesznek.

Annak ellenére, hogy ez a helyzet elszomorító, sikerült
a közönséget megnevettetni. Számunkra ez azt jelentette,
hogy megértették, mi az, amit mi át szeretnénk nekik adni,
talán még magukra is ismertek a különböző jelenetekben,
ahogyan a próbák alatt mi is.
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Az előadás fő mondanivalója a következő volt: „Vi-
gyázz, és erősítsd meg a többieket, akik haló félben van-
nak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt telje-
seknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad;
és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, el-
megyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában
megyek hozzád.” (Jel 3:2–3)

Úgy gondolom, sem számunkra, sem a színdarab hall-
gatói számára nem elégséges, hogy szépen előadjuk, vé-
gignézzük, meghallgassuk. Ennél sokkal többre van szük-
ség, még pedig arra, hogy cselekedeteink megváltozzanak,
arra hogy erősítsük egymást abban, hogy Istennek hű és

bölcs szolgái lehessünk; így neki tetsző gyülekezetté vál-
hassunk.

Az adventi időszak a várakozásról szól, többek közt
várjuk az Úr eljövetelét a saját életünkben, hogy keresz-
tény életvitelünkkel minél közelebb kerüljünk Istenhez,
ugyanakkor várjuk Jézus Krisztus második eljövetelét is.
De ahogy Máté evangéliuma 24. részének 36. versében
meg van írva: „Arról a napról és óráról pedig senki sem
tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.”

Ennek tudatában igyekezzünk minden napunkat Isten-
nek tetszően élni.

Serestély Enikő

Meggyújtottuk az első adventi gyertyát

December 3-án óvodás gyermekeink, szüleikkel együtt
meghitt együttléten vettek részt. Az adventi koszorú első
világító gyertyája hirdette, hogy kicsiny gyermek alakjá-
ban közénk jött a világ Megváltója, az Úr Jézus Krisztus.

A kicsiny gyertya fénye biztatott, hogy az együtt tanult
éneket egyre bátrabban énekeljük:

„A sötétség szűnni kezd már,
Az a csillag eljő hozzánk,
véget ér a gyász, a sóhajtás.”

Vasárnapi ifis ebéd

November 21-én, a vasárnapi ifjúsági istentisztelet után
gyülekezetünk ifjúsága közös ebédet szervezett. Az ebédre
meghívtuk a Bulgária telepi 20+ ifit, az Genéziusz egye-
temista ifit, gyülekezetünk Kisifijét és konfirmandusait.
Jelen volt szervezőként a Nagyifi. Az együttlét célja az
volt, hogy találkozzunk, közelebbről megismerjük egy-
mást, kapcsolatokat építsünk ki, és együttműködve épít-
sük Isten országát. Ez az esemény jó alkalom volt arra is,
hogy közösen dicsőítsük Istenünket a zenés istentisztelet
alatt, illetve hogy egymás közösségében vegyük magunk-
hoz mind a lelki mind a testi táplálékot. Az igehirdetésből
Elizeus történetén keresztül megtanultuk azt, hogy szük-

ségünk van lelki látásra, a hit látására, amit egyedül az Úr
Jézus Krisztus tud adni. Ha vele járunk, akkor bármilyen
veszély is fenyegessen, vele abszolút többségben vagyunk.

Az ebédet közös énekléssel kezdtük, majd imádságban
hálát adtunk, és behívtuk Jézust a közösségünkbe. Vissza-
emlékeztünk az emmausi tanítványok történetére, ahol az
Úr Jézus, miután elmagyarázta az írásokat tanítványainak,
elfogadta a meghívásukat, és asztalhoz ült velük, megtörte
a kenyeret. Az ebéden bográcsost fogyasztottunk. Ebéd
után egy kis ismerkedés következett, helyeket cseréltünk,
beszélgettünk, ismerkedtünk. Az együttlét zárásaként le-
hetett választani ping-pong és cso-cso, illetve az „Ádám
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almái” című film megnézése között. Áldásosnak tekint-
jük ezt a közös alkalmat, és bízunk abban, lesz folytatása.
Hisszük, hogy közösen összefogva nagyobb sikerrel épít-

hetjük Isten országát, Ő hozzá vezetve embereket. Az Úr
Isten segítsen ebben bennünket.

Fekete Alpár

Kátéóra a Rexben

Az első éves konfirmandusokkal stílszerűen megválasztot-
tuk azt a pizzázót, ahol a kihelyezett kátéóra alkalmával az
advent fontosságáról beszélgettünk: az a Jézus, aki gyer-
mek volt, amikor először közénk jött, Királyként (Rex) fog
visszajönni.

A Krisztus-királlyal való találkozásra készülnünk kell
– Őt minden szem meg fogja látni.

Már a ropogósra sütött pizza elfogyasztását is Jézus
jelenlétében kívántuk elfogyasztani, s ezért tanultuk, majd
közösen imádkoztuk: „Egyél az Úrnak, a te Istenednek
színe előtt, és örvendezzél, mind te, mind a te házad népe
– Marana tha! Bizony, hamar eljövök! Ámen.”

Házasságkötésük megáldásában részesültek – 2010:

Elekes Zoltán és Kovács Katalin
(unitárius vallású zenetanár és református vallású fizikus)

Szenyes Imre Zsolt és Orbán Ildikó
(r. katolikus vallású informatikus és református vallású

könyvelő)

Kiss Árpád András és Bentia Cristina Diana
(református vallású köztisztviselő és ortodox vallású

fogorvos)

Cojocaru Teodor Marian és Kalló Júlia
Katalin

(ortodox vallású munkás és református vallású eláruśıtó)

Bacsó Zsolt és Kántor Krisztina
(református vallású ügyintéző és református vallású

titkárnő)

Basa Róbert László és Burca Alina
Alexandrina

(református vallású hivatásos katona és ortodox vallású)

Balogh Levente és Koszorús Ilona
(református vallású ügyvezető és református vallású

asszisztens)

Weiner Zorán és Papp Andrea Gabriella
(r. katolikus vallású éṕıtész és református vallású optikus

asszisztens)

Hosszú János és Salamon Andrea
(református vallású jogász és reformárus vallású ingatlan

közvet́ıtő)

Deutsch Róbert Ferenc és Takács Hajnalka
(reformárus vallású mechanikus és reformárus vallású

egészségügyi asszisztens)

Kádár István és Nagy Enikő
(unitárius vallású sofőr és reformárus vallású varrónő)

Kiss Zoltán János és Lovász B́ıborka
(reformárus vallású közgazdász és reformárus vallású

tanár)

Serestély Levente és Bertalan Enikő Noémi
(református vallású informatikus és r. katolikus vallású

egyetemista)

Varga Adalbert Csaba és Magyari Enikő
Tünde

(reformárus vallású sofőr és reformárus vallású eláruśıtó)



6

Gál Csaba és Costea Ioana Anca
(reformárus vallású dizájnér és ortodox vallású könyvelő)

Német Áron István és Magyarosi Andrea
Krisztina

(r. katolikus vallású szakács és reformárus vallású

eláruśıtó)

Molnár Zsolt és Chetan Diana Maria
(reformárus vallású tanár és ortodox vallású közgazdász)

Nagy János és Csiszár Boglárka
(reformárus vallású pszichológus és reformárus vallású

biológus)

A keresztség sákramentumába részesültek – 2010:

Csiszér Sámuel
Fodor Mária Krisztina
Székely–Péter Rebeka
Tóth Brigitta Beatrix

Kelemen Dávid Cristian

Gergely Soma
Demeter Albert–Péter

Baki Hanna
Tordai-Soós Flóra

Temetés – 2010

Vári Zsuzsanna, élt 64 évet
Várodi Mária, élt 85 évet
Kovács Anna, élt 65 évet

özv. Harmata Rozália, élt 74 évet
Kalló Márton, élt 83 évet
Máthé József, élt 87 évet

özv. Csutak Erzsébet, élt 72 évet
özv. Tamás Ibolya, élt 70 évet

Zágoni Szabó István, élt 81 évet

Bányai János, élt 48 évet
Kalló Ilona, élt 82 évet

Szilágyi Júliánna, élt 64 évet
Orbán Mária, élt 76 évet
Jakab Berta, élt 84 évet

Manaszes Jenő, élt 61 évet
Tarpai Miklós, élt 72 évet
Kovács Elek, élt 81 évet

özv. Tasnádi Katalin, élt 81 évet

Isten vigasztalja a gyászolókat Igéje által:

”
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus

Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szep-
lőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra.” (1Pt 1,3–4)
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Egyetemes imahét 2011

Eggyé lenni az apostoli tańıtásban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az
imádkozásban! (ApCsel 2,42)

1. nap, vasárnap A jeruzsálemi gyülekezet.
Joél 2,21–22; 3,1–2. Kiöntöm lelkemet minden testre.

Zsolt 46 Az Isten ő közepette van.
ApCsel 2,1–12. Mikor a pünkösd napja eljött.

Jn 14,15–21. Az igazságnak ama Lelke.

2. nap, hétfő Egy test – sok tag.

Ézs 55,1–4. . . . jertek e vizekre!
Zsolt 85,8–13. Közel van szabad́ıtása az őt félőkön.

1Kor 12,12–27. Egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg.

Jn 15,1–13. Én vagyok a szőlőtő. . .

3. nap, kedd Az apostolok tudományához való ragaszkodás egyeśıt minket.

Ézs 51,4–8. Figyeljetek reám, én népem!
Zsolt 119,105–112. Az én lábam szövétneke a te igéd.

Róm 1,15–17. Kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni.
Jn 17,6–19. Megjelentettem a te nevedet az embereknek.

4. nap, szerda A javak megosztása, mint az egység kinyilváńıtása.

Ézs 58,6–10. Az éhezőnek szegd meg kenyeredet.

Zsolt 37,1-11. B́ızzál az Úrban és cselekedjél jót!
ApCsel 4, 32–37. Mindenük közös volt.

Mt 6,25–34. Keressétek először Isten országát. . .

5. nap, csütörtök Reménységgel megszegni a kenyeret.

2Móz 16,13b–21a Ez az a kenyér, melyet az Úr adott nektek eledelül
Zsolt 116,12–24.16–18. Neked áldozom hálaadásnak áldozatával.

1Kor 11, 17–18., 23–26. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Jn 6,53–58. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá.

6. nap, péntek Tettekre ösztönözve az imádságon keresztül.
Jón 2,1–9. Az úré a szabad́ıtás!

Zsolt 67,1–7. Dicsérnek téged a népek, ó Isten.
1Tim 2,1–8. Tartassanak könyörgések. . . királyokért és minden méltóságban lévőkért.
Mt 6,5–15. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.

7. nap, szombat A feltámadás hitében élni.

Ézs 60,1–3.18–22. A szabadulást h́ıvod kőfalaidnak és kapuidnak a dicsőséget.
Zsolt 118,1.5–17 Nem halok meg, hanem élek. . .

Róm 6,3–11. Eltemettettünk azért vele együtt a keresztség által a halálba. . . hogy mi is új életben járjunk.
Mt 28,1–10. Ne féljetek!

8. nap, vasárnap Isten a békéltetés szolgálatára h́ıvott el.

1Móz 33,1–4. Ézsau elébe futott, megölelte őt. . . és śırtak.

Zsolt 96,1–13. Mondjátok a népek között: az Úr uralkodik! / az Úr a Király!/
2Kor 5,17–21. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett Jézus Krisztus által, és aki nekünk

adta a békéltetés szolgálatát.
Mt 5,21–26. Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előbb békélj meg a te atyádfiával.
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Zenés istentisztelet advent harmadik vasárnapján

Időpont: 2010. december 12. délelőtt 10 óra

Az istentisztelet programja

Gyülekező ének:
”
Jöjjetek Krisztust dicsérni” – (énekeskönyv: 199. sz. ének, 1–6. versszak)

Előfohász
Apostoli köszöntés

Gyülekezeti ének:
”
Ó, jöjjetek, h́ıvek” (énekeskönyv: 203. sz. ének, 1–4. versszak)

Bibliaolvasás: Megnyugvás Istenben – Zsolt 62

Énekkar vonósnégyes kisérettel:
”
Ha kél a nap” – Telemann

Közös imádság: Zsolt 42, 1-12
Gyülekezeti ének:

”
Az égbolt megnýılik”

Imádság

Gyülekezeti ének:
”
Éjszaka árnya száll a világra”
Homı́lia

Ráfelelőének:
”
Itt állok jászolod felett ...” - (énekeskönyv: 197, 1-5)

Imádság – Imacsend – Mi Atyánk

Ének:
”
Ez nap nékünk dicséretes nap” - (énekeskönyv: 195, 1-3)

Gyülekezeti ének:
”
Most keljetek fel!”

Hirdetések:

”
Üres bölcsőt ringat a hold fénye” - Zorán (zene audició)

Gyülekezeti kánonéneklés: Ó, adj nékünk, Jézus békét - (énekeskönyv: 502.)
Aldás:

Kivonulásra:
”
Gloria, gloria . . .

”
- (énekeskönyv: 503.)

Közreműködnek:

ifj. Manaszes Márton – ének
Fodor Ilka Borbála – orgona
Gebe fügi renáta - hegedű

Rudolf Eszter – hegedű
Rudolf Ráhel – brácsa
ifj. Visky Péter – gitár

Zenei szerkesztő és programfelelős:
Visky M. Krisztina – kántor


