
ISTENTISZTELET a KISTEMPLOMBAN
2018. október 14-én 

10 órakor

Lekció: Lukács 23:6-12
Textus: Lukács 23:8                                Szigeti Adrienn
Igehirdetés                                                                                              Zsoldos Tibor lelkész
Gyermekistentisztelet                                                             Edebede bácsi mesemondó
Orgonál                                                                                                    Könyves Péter kántor
Énekvezető                                                                                                              Kovács Lilian
Hitvallás az istentisztelet végén: 
Életemben  és  halálomban  egyetlen  vigasztalásom,  hogy  mind  testestül,  mind
lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és
Megváltómnak,  a  Jézus Krisztusnak a  tulajdona vagyok,  aki  az Ő drága vérével
minden  bűnömért  tökéletesen  eleget  tett,  engem  a  Sátán  minden  hatalmától
megszabadított, és úgy megőriz,  hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül még
csak  egy  hajszál  sem  eshetik  le  a  fejemről,  sőt  inkább  mindennek  az  én
üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem Szentlelkével biztosít az örök élet felől,
és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy ezután Őneki éljek. Ámen

Kezdőének:



Főének:

2. 
Boldogok azok is, mondom nyilván, 
Akik hamisságot nem cselekesznek,

 

De mindenkor az Úr útaiban Járnak és 
szent ártatlanságban élnek.

 

Meghagytad, hogy a te parancsodat, Jól 
megőrizzük minden mondásodat.

 

3. 
Vajha én oly boldoggá lehetnék, Hogy 
járhatnék a te szent útaidban

 

És engedhetnék szent törvényednek! Ha  

parancsodat nézhetném valóban,
És azt szívemben bizonnyal hinném, 
Hogy soha semmi szégyenbe nem esném!

 

4. 
Hálát adok néked teljes szívből, Hogy 
megtanítasz te ítéletidre,

 

Melyek tiszták minden hiba nélkül! 
Megtartom és gondom lesz törvényidre,

 

De kérlek téged, ó, én Istenem, Hogy 
soha örökké ne hagyj el engem!

 

Boldog az ifjú, ki az Urat féli 



Igehirdetés előtti ének:

 

Igehirdetés utáni ének: 119/19

        For   dít    sad    el      az     én    sze     me      i   met,

         Hi     á     ba    va      ló    kat  hogy  ne néz  ze   nek;

        A      te     u     tad   ban    él   tess    en       ge     met!

      Szol gád  dal   lát   tasd szent    í     gé    re    ted   nek 

        Bé     töl     té     sét,     a      ki     té     ged   tisz    tel

        És   min  den  kor    fél      a     lá     za    tos szív  
vel.



Záró ének: 

2. 
Te noha ily felséges vagy, Erőd, méltóságod ily nagy, 
Mégis minket, kik föld pora S hitvány férgek vagyunk, arra 
Méltóztatsz, hogy fiaidnak Hívassunk, s te MI ATYÁNKnak. 
3. 
SZENTELTESSÉK MEG TE NEVED, Azaz: mivelünk azt tegyed, 
Hogy igazán megismerjünk Téged, féljünk és tiszteljünk, 
Szemlélvén nagy bölcs munkáid S minden tökéletességid. 
4. 
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD, Töltse bé uralkodásod, 
Ó, mi királyunk, e földet; Szaporítsad seregedet, 
Drága Igédnek kész szállást, Adj mindenütt szabad folyást. 



Hirdetések
A  jövőhét  vasárnapi  istentisztelet  után  szeretetvendégséget  tartunk.

Konfirmációi felkészítés indul 13-14 éves korosztálynak szerdán 16 órakor.
Hálásan  köszönjük  mindazok  szolgálatát,  akik  az  egy  héttel  ezelőtti

istentiszteletet előkészítették, segítették, vagy azon szolgáltak. Isten áldja meg az
életüket.

Október  11-14 között  női  Cursillo,  3  napos  lelki  hétvége  lesz  Piliscsabán,
amelyre még lehet jelentkezni. 

Orgonánk restaurálásának utolsó szakaszában a gyűjtést sípörökbefogadás
meghirdetésével is végezzük. A sípörökbefogadás menetéről, részleteiről készült
prospektust lehet elvinni a könyvterjesztő asztalról.

Képeink címmel  120  órás  önismereti  csoport  indul,  amelyben  olyan
kérdésekre  keresünk  választ,  mint: Milyen  kép  él  bennem  magamról,  Istenről,
családomról, társamról, a másik emberről?
A  képeink  mélyebb  megismerésével  megérthetjük,  elfogadhatjuk,  alakíthatjuk  az
utunkat.
Vezetők:  Dr.  Mézes  Zsolt  lelkész-pszichodráma  vezető,  Szakács  György  lelkész-
pszichodráma asszisztens.
Helyszín: 4025 Debrecen Révész tér 2 Kistemplom (Csonkatemplom) melletti Gyülekezeti terem.
Ár: 9000 Ft/Fő/nap
A csoportba kerülés feltétele egy rövid beszélgetés a vezetők és a jelentkező között.
A csoportmunka havonta 1 szombaton 9-17 óra között tart.

Szolgálati rendünk
Vasárnap 10.00 

 Istentisztelet a Kistemplomban

 Gyermekistentisztelet a gyülekezeti 
teremben

 Istentiszteleti közvetítés a révész téri 
bölcsődében

Hétfő 17.00 Középkorúak bibliaköre
Kedd 15.00 Nyugdíjas bibliakör
Kedd 15.30 Gimnazisták bibliaköre
Kedd 18.00 Egyetemisták bibliaköre
Szerda 16.00 Konfirmációi előkészítő
Szerda17.00 Felnőttként konfirmáltak köre
Csütörtök 10.00 Intézményi nyugdíjas 
bibliakör


