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Lekció: Zsidó 5,1-6                                                                                 Orosz Béláné lelkész
Textus: Márk 10,46-52               
Igehirdetés                                                                                           Szakács György lelkész
Ágendázik                                                                                                Hadházi Judit lelkész
Gyermekistentisztelet                                                                         Birinyi Lilla hitoktató
Orgonál                                                                       Dr. Karasszon Dezső orgonaművész
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:

2.
Tudjátok, hogy ez az Isten, Ki minket teremtett bölcsen, 
És mi vagyunk ő népei És ő nyájának juhai
3.
Ő kapuin menjetek be, Hálát adván szívetekbe! 
Jer, menjünk be tornácába, Néki nagy hálákat adva
4.
Mert nagy az ő kegyessége, És megmarad mindörökre, 
És ő hűsége mindenha Megáll és el nem fogy soha

Főének



2.
Látod, Uram, igen megnyomorodtam. 
Előtted nagy nyavalyára jutottam, 
De míg te szent istenségedben bíztam, 
Soha semmiben el nem hagyattattam
3.
Reménységem míg el nem fogyatkozott, 
A te ígéreted nálam nyilván volt, 
Hogy énnékem mind megadod azokat, 
Melyeket én szívem tőled óhajtott
4.

Azért téged hívlak csak
segítségre,

 

És magamat nem is bízom senkire; 

Én lelkemet vigyed hálaadásra,
 

És szívemet juttasd nagy vigasságra
5.
Irgalmasságodat mikor hallhatom, 
Legott elfelejtem minden bánatom; 
Abban vagyon nékem nagy vigasságom, 
Bűneimnek bocsánatját hogy bírom.
6.
Jelentsd nékem a te akaratodat, 
Fordítsd hozzám szent irgalmasságodat; 
Add meg nékem most, amit tőled várok, 
Melyért dicséretet örökké mondok

Igehirdetés előtti ének 286,12-14



         Édes    Jézus      előd     be já     rulunk

      Széked      előtt    arccal     le   borulunk

         Keservesen         tehoz    zád óhajtunk

       És nagy sírván mennybe  felki     áltunk:
13. 
Adjad nékünk a te Szentlelkedet, 
Terjesztessed a te szent igédet; 
Ismerjünk meg mindnyájan tégedet, 
Dicsérhessük a te szent nevedet

14.
Tekints reánk most a magas mennyből, 
Látogass meg királyi székedből, 
Tégy jól vélünk kegyelmességedből, 
Ments meg minket keserűséginkből

Igére felelő ének: 222,1,5,6

    Ó, mennyeknek fényes   sé   ge,  és szentek 

     nek di   csősé     ge,      Bű   nösök nek re

 
    reménysége,   Egyetlen   egy se     gítsége!
5.

Már könyörülj meg mirajtunk, Úr Isten, mert magunk vagyunk; 
Szent Fiadért esedezünk: Szánj meg és ne hagyj elvesznünk!
6.

Vessed reánk szemeidet, Vedd el rólunk bűnein-
ket,

 

Igazíts meg bűnböl minket, Vigasztald meg szíveinket.

Úrvacsora előtt: 442,1-3 

          Id   ves      sé  günk,vált sá  gunk,    Jé 

         zus, hoz zád  ki  ál   tunk! Mi  dőn   a 

          ke gye  lem  asz ta    lá   hoz   lé    pünk: 

         Jö     vel,   ma   radj    mi     vé     lünk! 

2. 
Nagy volt szüleink bűne, 
De Atyád könyörüle; 
És az örök halál tüzéből 
megváltott

 

Engesztelő halálod. 
3. 
Ez a terített asztal 
Bűneinkben vigasztal: 
Hogy könyörülsz rajtunk s 
kegyelmed

 

Velünk lesz, ha bízunk 
érdemedhez.

 



Úrvacsora alatt: 183, 391, 394

2.

Ha bűnünk szerint kezdünk mi fizetni, 
Ítéletedet nem állhatja senki, 
Mint e világnak első veszedelmi Nékünk megjelenti
3.

Mire mireánk gerjedez haragod, 
Ó, mi szent Atyánk, rajtunk nagy csapásod? 
Kik nem különbek vagyunk, mint árnyékok, Rothadandó porok
4.

Megfertöztettünk atyáink vétkével és gyarló 
Lelkünk-testünk sok sebével; Mi romlásunkat, 
Nagy veszedelmünket Nézd kegyelmes szemmel
5.

Adjad minékünk a te Szentlelkedet: 



Ismerhessük meg mi Közbenjárónkat, 
Mert megismertük mi gonoszságinkat: Vedd el haragododat
6.

Ne hagyd elveszni ilyen nagy munkáját, 
Ne hagyd hiába az ő szent halálát, 
A mi Urunknak keserves nagy kínját, Az ö áldozatját
7.

Végye el rólunk a mi bűneinket, 
És mosogassa vérével vétkünket Ű, ki 
Atyjával és a Szentlélekkel Bizony örök Isten

2.
Hullámok ha rémítenek Mérhetetlen víz felett, 
S a habok közt szíved remeg, Hogy sírod is ott leled; 
Ha aludni látod őt, Ki reményed és erőd: 
Sion, soha ne feledd el: Ő megvívhat tengerekkel!
3.
Bár hegy, halmok rengenének, Miket égi kéz emelt, 
S indulása a nagy égnek Végromlásra adna jelt: 
Ezt látva is el ne hidd, Hogy ez a perc elveszít; 
Sion, addig meg nem dőlhetsz, Míg oltalmad Istentől lesz
4.
Bár könnyűid omlanának Gyöngyökül a tengerbe, 
És elhalván hangja szádnak, Csak pihegnél, mint gerle, 
Bár vér volna bíborod S kő megszánná nyomorod: 
Sion, ne félj a gonosztól, Baj nem ér, míg Benne bízol 
5.
Bár hordozzad zsarnok láncát, Érjen kínos rabhalál, 
Ha hitedet el nem játszád, Utad égbe nyitva áll. 
Örvendj mindig és vigadj, Emlékezz, ki népe vagy! 
Sion, nincs több Isten egynél, Benne hát ne kételkedjél!
6.
Ó, ne csüggedj, ím, az estnek Már leszállnak árnyai, 
Kihez ajkid oly hőn esdnek, Halld: Atyádnak hangja hí. 



Ő gyalázat, kín helyett Néked jobbján ad helyet; 
Sion, a menny lesz te részed, Föld gyötrelmét hát ne nézzed!
7.
Végső áldást mondj hazádra, Mely távolról int feléd, 
Égi honnak a határa Van már hozzád közelébb. 
Édes érzés mért fog el, Melytől olvad szív, kebel? 
Sion, minden másképp lesz ott, El fog tűnni nagy sírásod
8.
Angyalok, ti fényes lelkek, Zengjetek víg éneket, 
Mert már biztos révbe tért meg, Kit bús szélvész hányt-vetett! 
Már meggyőzte a halált, Istenéhez égbe szállt: 
Sion, onnnan számkivetni Nem fog téged soha senki!
Záró ének

2.
Immár Isten áldása Kimondatott 
mindnyájunkra,

 

Menjünk örömmel haza Tisztünkre és 
dolgainkra.

 

Ő Szentlelke erősítsen, Minket tovább is 
vezessen

3.
Áldja meg kimentünket, Áldja 
bemenetelünket,

 

Áldja meg kenyerünket, Szentelje meg 
életünket;

 

Áldjon meg boldog halállal, Végre örök 
boldogsággal

Hirdetések
Isten  vigasztalását  kérjük  Dr.  Szalay  Lászlóné  Rácz  Magdolna  90  évet  élt

testvérünk hozzátartozói számára. 
A mai úrvacsorai jegyeket Horváth Lajosné Presbiter testvérünk ajánlotta fel.
Október  31-én,  a  reformáció  ünnepén  10  órakor  istentisztelet  lesz  a

Kistemplomban.
November 7-én szerdán 9.30 órától a gyülekezeti teremben filmklub indul idősek

számára. A Reformáció jegyében a 2033-ban készült Luther filmet nézzük meg. A film
előtt rövid bevezetést, a vetítés után pedig megbeszélést tartunk.

Megjelent a Debreceni Református Egyházmegye lapjának, a Közösség magazin
legújabb száma.

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



A  Parókiakoncertek  újabb  alkalma  november  3-én  szombaton  17  órakor  lesz
Szakács  György  lelkész  Széchenyi  u.  4.  száma  alatti  parókiáján.  Belépés  csak  előre
megvásárolt 15.000 Ft értékű támogató jeggyel lehetséges a korlátozott férőhely miatt.
Jelentkezés a lelkészi hivatalban, vagy Sárosi Dániel orgonaművésznél (tel: 302895597)
Műsor: Béke Csaba vándorzenész, énekmondó és fia Béke Jakab, lanton, tekerőlanton,
középkori sípon, dudán, ciszteren, és ütőhangszereken ad elő középkori és reneszánsz
világi  zenét. A vacsora: Erdei gombákbúl való leves semlyében, Tehénhús gyömbéres
sásával (Főtt marhahús gyömbérmártással) Disznónak csülke káposztás bélessel ( Sült
csülök) Körtvély spanyol tésztában mézes dióval (leveles tésztában sült körte) 

Lelkészi hivatal Debrecen Révész tér 2. Nyitva: Hétfő-Péntek 8.30-16.00
tel:(52) 342 872 


