Adventi és karácsonyi istentiszteletek ajánlott lekciói és énekei
2016. november 27. – 2017. január 1.
Az alábbi lekció- és énekrend a helyi gyülekezet szokásos istentiszteleti rendjében is használható,
de szeretettel ajánljuk a külön részben ismertetett új istentiszteleti rend jelen változatának használatát, kipróbálását.
Pirossal jelöltük az alábbi táblázatban a ’96-os egyetemes énekeskönyv számait, párhuzamosság hiányában több esetben alternatív éneket ajánlunk.
Zöld színnel jelöltük az énekeskönyvekben nem található énekeket. Ezeket külön mellékeljük. Így együtt vagy külön lapokon a gyülekezet kezébe is adható,
illetve megtalálhatók a „Krisztus az énekem”gyűjteményben.
(Zárójelben adtunk meg ismertebb énekeket, elsősorban szerényebb éneklő készségű vagy kisebb létszámú gyülekezetek részére.)
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Advent 1.
vasárnapja

Mt 4,17 (Térjetek
meg, mert
elközelített…)

75,1,4 =75,1-2
Dicsérünk téged,
Isten (24,1-2)

312 =184 Várj ember
szíve készen

301,6 =189,6
Kérünk, Úr
Isten tégedet

239,1,3
=387,1,3 Úr
Jézus, hozzád
kiáltok

303 =181 vagy
Áldott az egek Ura

KÉ686

Advent
2.vasárnapja

Mk 1,15
(Beteljesedett az
idő, és elközelített
az Isten országa.)

121,1-2 Szemem
a hegyekre
vetem
(304,1 = 182,1)

311,1-7 Szent Ézsaiás,
vagy Áldott az Isten (a
315. dics. dall.)
(305 = 176)

234, 2 =246,2
Jer, Világosság

308,5 = 179,5
Tarts meg
bennünket ez
országban

301 =189 vagy
Jövel…Immánuel
=185

KÉ692
KÉ683

Advent 3.
vasárnapja

Ézs 45,8 (Egek,
harmatozzatok…)

80,1,3,(11)
=80,1,2,6
Hallgasd meg,
Izráel pásztora
(130,1-2)

Ézs 40,3-11
Örömhír a
fogságban
Mt 3,1-12
Keresztelő
János
megtérésre hív
Ézs 11,1-10
A Messiás béke
országa
Mt 11,2-6
Keresztelő
János kérdése
5Móz 32,25.26-27a.29a
Mózes éneke
Mk 13,24-27
és Rm 13,11-14
Az Úr
eljövetelének
közelsége

304,1-5 Kapuk,
emelkedjetek =182,1-5
vagy A jöttöd miként
várjam 1,7-10

309,3
Világosítsd
meg elménket
180,4 Vágyva
vágyunk, nagy
Király

312,3 =184,3
Az Úr elé ha
tárod

303 =181 vagy
Ó jöjj…Üdvözítő

KÉ709
KÉ691

Advent 4.
vasárnapja

JSir 3,26 (Jó
csendben várni az
Úr szabadítására)

40,1,2,(8)
=40,1,2,(5)
Várván vártam a
felséges Urat
(25,1)

Karácsony első
napja

1Tim 3,16 (Nagy a
kegyességnek eme
titka)

320,1 =195,1 Ez
nap nékünk
dicséretes nap,
vagy 328 =199

Karácsony
második napja

Fil 2,6-7 (…szolgai
formát vett fel,
emberekhez
hasonlóvá lett)

325,4 =204,4
Emberré lőn
Isten Fia

Újév napja
(Kiskarácsony)

2Kor 3,6 (… az új
szövetség szolgái
legyünk)

264,1,3 =348,1,3
Áldjad én
lelkem, vagy
266,1-2 =358,1-2
Egek nagy
Királya, vagy Új
esztendő
virradott

Ézs 9,1-6
A Messiás
születésének
próféciája
Lk 1,39-56
Mária
Erzsébetnél
Ézs 7,10-14 Az
Immánueljövendölés
Mt 1,18-25
Jézus születése

Mik 5,1-3 A
Messiás
származása
1Jn 1,1-7 Az
élet igéjének
szemtanúi
Ézs 25,1-8 A
megváltottak a
Sionon
Lk 2,21-24
Jézus templomi
bemutatása

313 =177 Dicsérd
Istent, keresztyénség
vagy Kitárom előtted
szívem (a 483. dics.
dall.)

301,6 =189,6
Kérünk, Úr
Isten tégedet

304,6 =182,6
Isten Báránya,
jövel

301 =189 vagy 303
=181 vagy Istennek
szent Fia

KÉ688
KÉ694

316,1-6 =191,1-6 Az
Istennek szent angyala
(úrvacsora alkalmával
tovább énekelhető a 714. versekkel) vagy A
mennyből jöttem
hozzátok (ugyanígy)
315 vagy In dulci jubilo,
Hadd zengjen énekszó

329,1 =197,1
Itt állok
jászolod felett

325,5 =204,5
Légyek
benned

327 =203

KÉ698

329,1 =197,1
Itt állok
jászolod felett

318 =190

KÉ703

282 =210 Nékünk
születék mennyei
király, vagy Krisztus,
Atya Istennek egyetlen
egy Fia
(325 =204)

294,1 =380,1
Jézus,
vígasságom

321,7 =196,7
Kereslek,
Uram, engem
te is keress
(jav. a 32.
zsolt. dall.)
283,3 =206,3
Úr Isten, ki
minket

243,4-5,7 Téged
dicsér, Atya Isten
(énekelhető a 42.
zsolt. dallamával is)
valamint énekelhető
karácsonyi ének is

KÉ670
KÉ690

Úrvacsoravételkor javasolt énekek
ünnepköri istentiszteleteinken az úrvacsorai részbe is bevehetünk megfelelő ünnepi énekeket, ezek szerint javasoljuk
-

adventre a 309-311, a negyedik adventi vasárnaptól a 313. dicséretet
karácsonyra a 313, 316,7-14, 321. (énekelhető félversenként a 8. zsoltár dallamára, vagy a 32. zsoltárra), 325. és a 329. dicséretet.

